
   

CONVITE 

2° semestre 2019 

Divulgação para ex-intercambistas, futuros intercambistas, alunos, docentes e funcionários da 

USP campus de RP que já têm domínio da língua inglesa e querem manter ou aprimorar a 

fluência oral.    

Título   Sharing and Preparing Experiences Abroad 

 

Coordenadoras  Prof.ª Dr.ª Maria Helena da Nóbrega   mhn135@usp.br 

   Prof.ª Dr.ª Rosana C. de Meiroz Grillo Gonçalves   rosanagg@usp.br 

  

 

Público-alvo Ex-intercambistas, futuros intercambistas, alunos, docentes e 

funcionários da USP campus de RP que já têm domínio da língua inglesa 

e querem manter ou aprimorar a fluência oral 

Atenção: os encontros adotam o inglês como língua de comunicação, 

devendo ser evitado o uso da língua portuguesa 

Não há inscrição prévia. Basta comparecer! 

Horário   17h – 18h45 

 

Datas   12 ago.  16 set.  14 out.  11 nov.   

   segundas-feiras 

 

Local   sala 19 – Bloco B1 da FEA-RP/USP 

         

Proposta 

O objetivo do projeto Sharing and Preparing Experiences Abroad é contribuir para o 

aprimoramento comunicativo em contextos acadêmicos para além das fronteiras da língua 

portuguesa. Nesse cenário de multilinguismo, o interesse é estimular o aprimoramento da 

língua inglesa, como língua de comunicação entre pessoas que não falam o mesmo idioma. No 

contexto universitário brasileiro, ler, escrever e ouvir costumam estar entre as habilidades 

linguísticas mais desenvolvidas da língua estrangeira, dada a frequência com que se tem contato 

com a produção em inglês em várias áreas do conhecimento. Falar inglês, no entanto, costuma 

ser a habilidade mais fragilizada, o que dificulta a apresentação de trabalhos em eventos 

acadêmicos, ou a apropriação do conhecimento em estágios de curta ou longa duração no 

exterior. Parte desse desconforto linguístico ocorre pela pouca exposição à produção oral da 

língua inglesa, sendo precisamente esta a ênfase desta atividade: fomentar a fluência da língua 

inglesa no ambiente universitário. O objetivo é contribuir para o plano estratégico da 

internacionalização e criar situações de interação entre ex-intercambistas e futuros 

intercambistas, para que os participantes sintam-se confiantes e seguros para falar inglês e 

construir a própria identidade na língua alvo. Como resultado, espera-se que o intercambista 

brasileiro reforce o aproveitamento da experiência no exterior, o que ocorre quando ele investe 

na língua alvo e desenvolve sua competência intercultural. 
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