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RESUMO
O processo de internacionalização de Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão
Brasileiras é um fato concreto e irreversível, de forma que tem sido fortemente
incentivado pelo Governo Federal e pelas Instituições Parceiras no Brasil e no
exterior. O Campus Petrolina do Instituto Federal do Sertão Pernambucano
(IFSertão-PE) criou em 2010 o programa GCL que oferece ações para capacitação
de pessoas em língua inglesa com o objetivo de melhoria da qualidade profissional
atendendo demandas das instituições de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento com
fins sociais em seu entorno. Não obstante, a equipe técnica programa GCL
necessita recrutar novos colaboradores para o adequado funcionamento das
atividades e atendimento das demandas sociais, o que justifica a execução deste
projeto PIBEX. Na edição 2013/14 deste projeto PIBEX o bolsista foi envolvido na
ampliação da oferta das atividades do programa GCL para uso da comunidade
interna e externa, disponibilizando ações e espaços para aprendizagem da língua
inglesa, trazendo os seguintes resultados e constatações: (i) teste de língua inglesa
TOEFL – foram ofertados 22 testes no período de atuação do bolsista e a taxa de
ocupação está acima de 50% para as 330 vagas ofertadas, principalmente por
estudantes interessados no programa Ciências Sem Fronteiras. Também se
estabeleceu como segunda opção para estudantes das regiões Sul, Sudeste e
Centro-oeste, quando não há vagas ou datas para o teste; (ii) Levantamento
amostral – considerando o Quadro Europeu de Referência para Línguas, os
encontros e levantamentos amostrais revelam que há um grupo de 100 pessoas (3%
da comunidade interna) com interesse imediato no assunto, 85% para capacitação
em língua inglesa ao nível elementar (A1) e 15% ao nível básico (A2) ou
intermediário (B1); (iii) Laboratório de línguas – considerando que o laboratório está
aberto para o público de segunda a sexta das 14 as 18h (20 horas semanais)
verifica-se uma taxa de uso de 7%; (iv) Videoteca do laboratório de língua inglesa –
conta agora com mais de 3.000 títulos, cujo acervo de material audiovisual está
disponível ao público para uso dentro ou fora (cópia) do laboratório; e (v) Promoção
de encontros – foram promovidos 4 encontros computando um público total de 160
pessoas, para levar informação com o objetivo de sensibilizar a comunidade sobre a
importância de aprender a língua inglesa. No entanto, o desafio é imenso, visto que
o aprendizado de uma nova língua precisa de muitas horas de envolvimento (através
de treinamento) e a situação social, econômica, cultural e educacional local muitas
vezes não colaboram com um ambiente adequado para uma aprendizagem contínua
e sólida.
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