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OBJETIVOS DO PROJETO
Objetivos das disciplinas complementares da formação
- Oferecer cursos de língua estrangeira para fins universitários;
- Capacitar servidores e estudantes da UFSM em língua estrangeira visando
a internacionalização acadêmica;
- Capacitar docentes em formação ou iniciantes em ensino de língua
estrangeira com fins universitários, pela via da residência pedagógica.
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Resumo
Projeto de ensino integrado de línguas estrangeiras para internacionalização
universitária. Execução de cursos nas línguas alemão, espanhol, francês, inglês,
italiano e português para estrangeiros no âmbito do projeto Idiomas sem
Fronteiras, com apoio da Rede de especialistas Andifes Idiomas sem Fronteiras e
da da UFSM. Os cursos são desenvolvidos por coordenadores pedagógicos e
professores tutores selecionados, a partir do catálogo de cursos da Rede AndifesIsF. Os cursos variarão entre 16 a 48 horas, realizados em módulos específicos
para cada língua e gêneros discursivos diversos no contexto acadêmico.
Resultados esperados (ano 1):
- Oferecer cursos de línguas estrangeiras para estudantes e servidores da
UFSM.
- Preparar a universidade para a internacionalização.
O presente projeto se apresenta em dois eixos:
1) Formação de docentes para o ensino de língua estrangeira com fins
acadêmicos-universitários.

Os docentes formados são bolsistas selecionados via edital interno ao Programa
IsF-UFSM e orientados por coordenadores pedagógicos pertencentes ao
Departamento de Línguas Estrangeiras Modernas. A orientação se dará em
disciplinas complementares de graduação ministradas por cada coordenador
pedagógico-orientador por língua estrangeira.
Requisito para ser professor bolsista: Alunos selecionados via edital do
Programa Idiomas sem Fronteiras – UFSM
2) Organização e apresentação de disciplinas específicas de língua
estrangeiras com fins acadêmicos-universitários.
Os bolsistas selecionados ministrarão aulas sob supervisão de seus orientadores.
As aulas serão divulgadas amplamente e destinadas a servidores técnicos e
docentes e estudantes da UFSM. Todos os cursos serão gratuitos. As ofertas serão
planejadas pelos coordenadores pedagógicos e seus orientandos (os professores
bolsistas).
Requisito para ser aluno dos cursos de línguas estrangeiras do programa:
Servidores técnicos e docentes da UFSM, estudantes da UFSM, residentes do
HUSM e professores da escola básica pública (inscrição deverá ser demandada à
coordenação geral do Programa Idiomas sem Fronteiras-UFSM via e-mail
isf.ufsm@gmail.com). Serão também abertas vagas para estudantes de outras
universidades locais com objetivos de integrar comunidade externa.

