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 Workshops de Língua Inglesa foram oferecidos aos funcionários do Instituto do 
Cérebro (InsCer) durante o primeiro semestre de 2013 pelo Programa de Educação 
Tutorial da Faculdade de Letras (PET – Letras). Esses workshops foram organizados e 
ministrados por quatro bolsistas do grupo PET, sob a supervisão da tutora, Professora 
Dra. Silvana Souza Silveira. Esses Workshops visavam o ensino da língua inglesa aos 
funcionários do InsCer, desenvolvendo as habilidades de compreensão e de 
comunicação em nível elementar, de forma a capacitá-los a receber visitantes 
estrangeiros no Instituto.  Os objetivos dos bolsistas foram: (i) desenvolver experiência 
no ensino de inglês com objetivos específicos, (ii) elaborar material didático específico, 
contextualizando as atividades do InsCer, (iii) melhorar as habilidades de 
gerenciamento em sala de aula, e (iv) promover autoavaliação por meio da observação 
dos pares. Como resultado, os bolsistas do PET-Letras tiveram a oportunidade de não 
apenas refletir sobre as diferenças entre ensinar adolescentes e jovens em idade escolar 
e ensinar estudantes adultos, que estão pessoal e profissionalmente comprometidos com 
o próprio processo de aprendizagem, como também desenvolver suas próprias 
habilidades linguísticas e metodológicas.  O interesse dos funcionários e o êxito dessa 
primeira edição resultaram na continuidade dos workshops no segundo semestre de 
2013. 
 
Palavras-chave: workshop; língua inglesa; material didático; ensino de adultos. 
 


	PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL
	FACULDADE DE LETRAS
	Workshop de Língua Inglesa no Instituto do Cérebro (InsCer)
	Marcos Aurélio Gasperin Machado
	Silvana Souza Silveira
	(Orientadora)
	Workshops de Língua Inglesa foram oferecidos aos funcionários do Instituto do Cérebro (InsCer) durante o primeiro semestre de 2013 pelo Programa de Educação Tutorial da Faculdade de Letras (PET – Letras). Esses workshops foram organizados e ministrados por quatro bolsistas do grupo PET, sob a supervisão da tutora, Professora Dra. Silvana Souza Silveira. Esses Workshops visavam o ensino da língua inglesa aos funcionários do InsCer, desenvolvendo as habilidades de compreensão e de comunicação em nível elementar, de forma a capacitá-los a receber visitantes estrangeiros no Instituto.  Os objetivos dos bolsistas foram: (i) desenvolver experiência no ensino de inglês com objetivos específicos, (ii) elaborar material didático específico, contextualizando as atividades do InsCer, (iii) melhorar as habilidades de gerenciamento em sala de aula, e (iv) promover autoavaliação por meio da observação dos pares. Como resultado, os bolsistas do PET-Letras tiveram a oportunidade de não apenas refletir sobre as diferenças entre ensinar adolescentes e jovens em idade escolar e ensinar estudantes adultos, que estão pessoal e profissionalmente comprometidos com o próprio processo de aprendizagem, como também desenvolver suas próprias habilidades linguísticas e metodológicas.  O interesse dos funcionários e o êxito dessa primeira edição resultaram na continuidade dos workshops no segundo semestre de 2013.
	Palavras-chave: workshop; língua inglesa; material didático; ensino de adultos.

