PROPOSTA DE PROJETO DE EXTENSÃO
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:
NOME: CATIANE LYRIO ROCHA
CPF: 971.543.345-68

RG: 05069133/33

Cidade/Estado: Ilhéus-BA

TELEFONE: (73)9 9113-0392

E-mail: catianelyriofmt@gmail.com
TITULAÇÃO: Especialista em Língua Inglesa

FAX:

CARGO/FUNÇÃO: Professora
CURSO/SETOR: Arquitetura e Urbanismo

ÓRGÃO/CENTRO:

2. IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA:
2.1. TÍTULO:
LEFSP – Learning English for Specific Purposes
2.2. RESUMO
O mercado de trabalho é bastante amplo e dinâmico e o domínio do idioma estrangeiro é um
fator fundamental para a boa atuação profissional. A utilização de jargões e expressões da
língua inglesa é usada com bastante frequência no mundo globalizado e comunicar-se em
várias línguas se tornou uma exigência mínima, portanto o aprendizado de inglês tornou-se
uma condição “sine qua non” e não mais um diferencial.
Esta proposta de Módulo de Inglês Instrumental e conversação (opcional), tem por objetivo
capacitar os alunos do curso de arquitetura, aberta aos demais cursos, na assimilação e no
uso de expressões da língua inglesa, o que será extremamente útil tanto para os interessados
no uso da língua como instrumento de trabalho, tanto como para uso na academia, preparo de
material acadêmico e disseminação de conteúdo científico. Nota-se que os profissionais
bilíngues estão mais capacitados para disputar cargos que envolvem maiores
responsabilidades, e capazes de enfrentar os grandes desafios.
O módulo está bem dividido em 4 unidades, cada uma com cerca de um mês, com duração
total de um semestre. Os temas abordados em aulas são, dentre outros, a importância do
inglês no mundo atual, mercado de trabalho e o uso do idioma no desenvolvimento e
disseminação de pesquisas acadêmicas.
Queremos oferecer aos alunos um curso dinâmico com o objetivo de:
1. Estender o interesse e o envolvimento dos alunos com o curso de Arquitetura e Urbanismo,
bem como com os demais cursos participantes;
2. Despertar os alunos para as possibilidades da profissão ao avaliar a importância do idioma
para ampliar o conhecimento além das fronteiras da Academia no cenário internacional;
3. Facilitar as vivências e experiências motivando a conhecer realidades e culturas diferentes;
4. Inspirar os envolvidos a estreitar seus laços de amizade e cooperação;
5. Criar mobilização na construção do conhecimento.

2.3. PERÍODO DE DURAÇÃO: 06 meses
(podendo prorrogar por mais 06 meses sob

LOCAL DE REALIZAÇÃO:
FACULDADE MADRE THAÍS
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demanda) com Certificação.
CLIENTELA ENVOLVIDA:
ÓRGÃOS PARTICIPANTES:
Graduandos de Arquitetura e Urbanismo (aberto
NÃO SE APLICA
aos demais cursos)
LOCAL DE INSCRIÇÃO:
TAXA DE INSCRIÇÃO/MENSALIDADE:
Mensalidades 6x de R$ 95,00 – na Faculdade
FACULDADE MADRE THAIS
Madre Thais

Material didático e taxa de inscrição – na
Cooperbom Turismo, Rua sete de Setembro,
131, sala 204, Centro, Ilhéus Bahia
MODALIDADE DA EXTENSÃO
(PERMANENTE, EVENTUAL,
DE SERVIÇO)

PRESTAÇÃO SEMESTRAL

3. DETALHAMENTO DA PROPOSTA:
Sobre o Curso:
1. Atividade interdisciplinar, é de livre adesão da equipe docente e discente da Faculdade
Madre Thaís, aberta ao público interessado e limitada ao número de 5-15 inscritos por
turma, em 03 (três) turnos, em 01 (um) módulo de 06 (seis) meses podendo ser prorrogado
por mais 06 (seis) meses.
2. O curso visa instruir os alunos no conhecimento da língua inglesa para uso profissional e
acadêmico, no qual desenvolveremos a observação e a percepção da importância do
idioma também para a vida.
Sobre os Recursos Materiais:
1. A Instituição Madre Thaís deverá disponibilizar uma sala com carteiras, quadro branco,
projetor, pilotos (azul, preto e vermelho) e sistema de áudio.
Sobre os Recursos Pedagógicos:
1. O material pedagógico será disponibilizado pela Instituição Proponente
2. Sobre os Recursos Financeiros:
1. Sobre o recurso proveniente das mensalidades, 30% serão repassados para a Instituição
Faculdade Madre Thaís.
3. Mensalmente, até o dia 10, matrículas e mensalidades deverão estar quitadas e o repasse
para a proponente efetivado em conta corrente a ser informada.

3.1. OBJETIVO (S)
1. Estender o interesse e o envolvimento dos alunos com o curso de Arquitetura e Urbanismo,
bem como com os demais cursos participantes;
2. Despertar os alunos para as possibilidades da profissão ao avaliar a importância do idioma
para ampliar o conhecimento além das fronteiras da Academia no cenário internacional;
3. Facilitar as vivências e experiências motivando a conhecer realidades e culturas diferentes;
4. Inspirar os envolvidos a estreitar seus laços de amizade e cooperação;
5. Criar mobilização na construção do conhecimento.

3.2. JUSTIFICATIVA
A base da educação formal necessita de uma contextualização mais relevante para que todos
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possam aprender a usar suas competências na construção de seus projetos de vida. É preciso
avaliar o modelo de currículo atual e adaptar de acordo com as necessidades atuais visando
atender a um mercado profissional e acadêmico cada vez mais competitivo.
3.3. METODOLOGIA
A metodologia a ser usada será de abordagem aplicada ao desenvolvimento das
competências da comunicação escrita em um primeiro momento e falada razoavelmente em
um segundo momento formando os alunos participantes na comunicação da língua inglesa de
forma criativa e participativa.
As atividades propostas serão dentro do seguinte contexto:
1. Tarefas ou atividades específicas com o objetivo de atingirmos os objetivos prioritários;
2. Conectar as atividades através de um fluxo de informações, recursos e pessoas que levam
a pensar na importância da cooperação para o desenvolvimento de atividades conjuntas;
3. Avaliar o nível de comprometimento dos participantes na busca pelos resultados propostos;
4. Avaliar qualitativamente os resultados alcançados;
5. Cumprimento das atividades/tarefas para o alcance dos resultados propostos.

3.3.1. MATERIAL DIDÁTICO
Será utilizado material pedagógico da Cambridge University Press, o qual será disponibilizado
para o aluno pela Instituição Proponente.

3.4. METAS / AÇÃO
Realizar o módulo em 06 (seis) meses com o objetivo de desenvolver as competências
necessárias para as atividades profissionais e acadêmicas juntamente com participantes de
outros cursos e interessados, de forma coletiva aprendendo as diversas ferramentas
disponíveis no aprendizado do idioma inglês.

3.5. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO CURSO E, OU EVENTO:
Os alunos serão avaliados através de prova escrita e prática de apresentação oral, com o
aproveitamento mínimo de 75%.
3.6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO:
3.6.1 - CRONOGRAMA GERAL
DATA
ATIVIDADE
25/08 a 08/09/2018
Inscrição
25/08 a 08/09/2018
Divulgação (cartazes e
mídias sociais)
10 a 20/09/2018
Matrículas
01/10/2018
Início das aulas
JAN/FEV/Carnaval
Período de Recesso
08/03/2019
Retorno
20/05/2019
Finalização do Semestre
23 a 30/05/2019
Avaliação do Semestre
14/06/2019
Certificação dos Participantes

RESPONSÁVEL
Catiane Lyrio e LCA
Catiane Lyrio e LCA
Catianae Lyrio e LCA
Catiane Lyrio e LCA
XXX
Catiane Lyrio e LCA
Catiane Lyrio e LCA
Catiane Lyrio e LCA
LCA
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concluintes

3.7. RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
1 Professor e 1 monitor (aluno ou voluntário)

Ilhéus, 08 de agosto de 2018.

__________________________________
Assinatura do autor

4. TRAMITAÇÃO E RESSALVAS DO PROJETO
4.1. COORDENAÇÃO DO CURSO
Data do recebimento do
projeto:
( ) Aprovado

Situação do projeto
(

) Rejeitado

(

) Reformular

Observações e ressalvas:

Data do encaminhamento do
projeto:

Responsável pela análise:

Assinatura:

4.2. NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO - NUPEX
Data do recebimento do
Situação do projeto
projeto:
( ) Aprovado
( ) Rejeitado
(

) Reformular

Observações e ressalvas:

Data do encaminhamento do
projeto:

Responsáveis pela
análise:

Assinaturas:

