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Compartilhar a experiência de construção da disciplina língua inglesa 
nos Cursos de Licenciatura da UNIVESP  

 
1.  Expansão da EaD e uso de novas tecnologias. 
2.  Contexto do curso e da disciplina. 
3.  Etapas de planejamento e elaboração de material 
4.  Exemplos de materiais 
5.  Desafios constantes 
6.  Considerações finais 

 

 



•  A ampliação da oferta de cursos superiores na modalidade a 
distância vem sendo impulsionada por políticas públicas de 
expansão. 

• Decreto nº 9.057 (BRASIL, 2017): oferta de cursos de graduação e 
pós-graduação lato sensu em EaD sem a existência prévia de 
credenciamento de cursos presenciais. Credenciamento automático 
de instituições  públicas de Ensino Superior (IES)  para ofertar cursos 
nessa modalidade. 

 



Outras variáveis: 
 
•  Custos relativamente mais baixos.  
•  Flexibilidade de estudos em termos de horário e local. 
•  Uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 

(TDICs) como espaço para a construção do conhecimento 
(RAMOS, 2016). 

  



Formação contínua de 
professores para que as 

demanda de produção de 
cursos e de materiais 
educacionais digitais  
sejam supridas com 

qualidade.	

 



Os cursos de Licenciatura em Ciências Naturais e Matemática ofertados pela 
UNIVESP, no período de 2014 a 2018, tinham como objetivo: 
•  Oferecer oportunidades didáticas que pudessem estimular os estudantes 

para o autoconhecimento e expansão de suas capacidades e 
potencialidades (ARAUJO, 2009). 

•  Aprendizagem Baseada em Problema (PBL - Problem Based Learning). 

•  Cada curso possui uma carga-horária total de 780h, distribuídas ao longo de 
4 anos, com disciplinas organizadas bimestralmente em 8 semanas letivas.  

•  Eram ofertados encontros presenciais quinzenais e atividades síncronas nos 
Projetos Integradores. 

 
 
 

 



A disciplina língua inglesa tinham como objetivo: 

•  Desenvolver competência comunicativa dos estudantes (ALMEIDA, 2000; 
BROWN, 1993) em contextos acadêmico-profissionais em nível de 
conhecimento B1 (COUNCIL OF EUROPE, 2001).  

•  Carga-horária total de 240 horas subdivididas em 12 bimestres, ao longo de 
3 anos de curso.  

•  Foco: situações de comunicação que priorizem a participação ativa dos 
alunos tanto em compreensão como produção oral e escrita. 

 

 
 
 

 



Desafios 
•  Preocupação com  os princípios teóricos de ensino-aprendizagem da 

língua inglesa que iriam nortear a proposta da disciplina. 
•  O uso das TIDICs como a materialização do espaço social para o 

desenvolvimento de novos conhecimentos. 
 
Caminho seguido 
•  Uso do princípios norteadores propostos por Graves (2000) para design de 

um curso.  
•  utilização dos elementos essenciais para elaboração de Material 

Educacional Digital - MED (TORREZAN; BEHAR, 2009). 

 
 
 

 



Princípios Norteadores (GRAVES, 2000) 
1.  Análise de necessidades: oferta da disciplina com base no perfil do 

egresso: aluno de licenciatura em Ciências Naturais e Matemática.  

2.  Fatores de suporte:  
•  Técnicos e Gráficos: Usar o recursos do Canvas atividades ao invés 

do Google Drive - Drive somente para atividades avaliativas. Canvas 
era usado para disponibilizar videoaulas e material base em PDF. 

•  Pedagógicos: oferta assíncrona, trilha de aprendizagem, interação 
aluno-material didático, aluno-professor, aluno-aluno e aluno-outros.  

	
 



3.  Objetivos e metas: aprendizagem mediada por tecnologias digitais (RAMOS, 

2016), centrada no aluno e não no conteúdo; base na abordagem comunicativa 
para o ensino de línguas (ALMEIDA FILHO, 2000; BROWN, 1993; LARSEN-FREEMAN,

1986): 

a.  organização do processo de ensino-aprendizagem a partir de atividades e 
tarefas que pudessem ser de real interesse dos alunos do curso (BROWN, 
1993); 

b.  uso da língua inglesa como ferramenta de comunicação no processo de 
ensino-aprendizagem (BROWN, 1993) e da língua portuguesa como apoio 
(ALMEIDA FILHO, 2000);  

 



c.  uso de textos autênticos (BROWN, 1993), respeitando o nível de 
conhecimento proposto pelas ementas (COUNCIL OF EUROPE, 2001);  

d.  criação de contextos que fomentem o uso da língua além da sala de aula a 
partir da experiência profissional dos alunos (BROWN, 1993);  

e.  apresentação das situações de aprendizagem em forma de 
problematização tendo como base temas que permeiam o universo 
acadêmico dos  alunos e prática didática (ARAUJO, 2009); 

f.   atenção aos diferentes estilos de aprendizagem (ALMEIDA FILHO, 2000) a 
partir do uso de diferentes tipologias de atividades, de ferramentas 
tecnológicas e textos autênticos. 

 
 



4.  Desenvolvimento dos materiais e organização do curso: trilha de 
aprendizagem 

•  Inglês para fins acadêmicos (bim. 1, 2, 3 e 4). Objetivo: buscar 
conhecimento em artigos, aulas e vídeos de instituições internacionais como 
fonte de pesquisa. Situações: contextos do projeto integrador. 

•  Congresso Internacional (bim. 5,6 e 7). Objetivo:  desenvolver compreensão 
e produção oral e escrita. Aluno participa de um congresso internacional na 
área de STEM (Science, Technology and Mathematics) para apresentar os 
resultados de seu projeto integrador. Para isso, o aluno é exposto a situações 
rotineiras de grandes eventos como. Situações: credenciamento no 
congresso, participação em comunicações, apresentação de pôsteres, etc. 

 



•  Graduação sanduíche (bim. 8, 9 e 10). Objetivo: uso comunicativo da 
língua inglesa em situações rotineiras e prática das 4 habilidades de 
comunicação. Aluno está fazendo graduação sanduíche em uma 
universidade americana. Situações: entrevista na alfândega, reuniões com 
professores da universidade, estágio como professor assistente de aula em 
uma escola americana, entre outros. 

•  Retornando ao Brasil e restabelecendo rotinas de trabalho (bim. 11 e 
12). Objetivo: uso da língua inglesa em situações rotineiras e prática das 4 
habilidades de comunicação.Situações: mudança de horário de vôo, 
longas esperas no Aeroporto, dificuldades para usar a língua, etc. 

      











Inglês 1 



Inglês 2 



Inglês 3 



Inglês 2 

https://www.youtube.com/watch?v=Fe9kQTBa-UE 



Inglês 2 















•  O design da disciplina língua inglesa é um desafio a ser vencido todos os dias. 
•  Este desafio influenciou positivamente a UNIVESP que atualmente faz uso (com 

adaptações) da sequência didática e boas práticas da disciplina língua inglesa 
para suas disciplinas e cursos. 

•  O trabalho com pesquisa é constante, pois precisamos saber mais sobre:  
•  O uso de metodologias ativas, aprendizagem baseada em problemas. 
•  O ensino comunicativo e possibilidades de materiarizá-lo na modalidade a 

distância (TORREZANN; BEHAR, 2009). 
•  Trabalhar atividades com foco na oralidade. 
•  desafios que possam integrar as habilidades de aprendizagem e de trabalho 

em equipe e mobilizaria pensamento crítico e criativo (ARAUJO, 2009). 
 

 

 

 



Estamos trabalhando no 
Gestão Pública - Parceria 
UNIVESP/CENTRO PAULA 

SOUZA. 
Já temos novidades! 

Publicaremos em breve. 
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Link da apresentação:  

http://bit.ly/abed2018 
 
 


