CURSO DE INGLÊS NA FORMAÇÃO PETIANA
Eduarda Santana Soares¹; Meire Aparecida Silvestrini Cordeiro2; Renato Nunes Vaez ³;Wilian
Junior Fernandes Carvalho4
PET-CCC5Y

RESUMO- A globalização parte da ideia de que o progresso não significa

somente

desenvolvimento econômico para as nações, mas também social, pois aprofunda as relações e
integrações econômicas, culturais e política. Os meios de comunicação cada vez mais rápidos e
eficientes marcam esse período, onde as informações e os acontecimentos giram em todo mundo
ao mesmo tempo num ritmo mais acelerado (HELD; McGREW, 2001). Sendo a língua inglesa, a
mais falada no mundo, e diante desse contexto da globalização, o PET Agroflorestal CPCS
desenvolveu um curso de inglês com o objetivo de desenvolver habilidades linguísticas como forma
de auxiliar na carreira profissional dos alunos de Agronomia e Engenharia Florestal do Campus
Chapadão do Sul. O curso cobre a aprendizagem básica e intermediária e foi ministrado pela
petiana Eduarda Santana Soares, graduada em Língua Estrangeira Moderna-Inglês, tendo como
auxiliares os petianos Renato e Wilian, ainda em graduação. Na primeira fase, como teste, o curso
foi lançado para os petianos do grupo Agroflorestal e posteriormente será divulgado para os
discentes do campus e até mesmo para alunos de outros grupos PET que se interessarem. O
curso foi conduzido de maneira remota, através das plataformas Google Meet e Google Classroom,
onde as aulas possuem duração de no mínimo uma hora, ministradas uma vez por semana. O
curso possui oito lições baseadas em vocabulário voltado para o agronegócio, linguagem básica de
comunicação e gramática. As aulas são preparadas semanalmente, seguindo um roteiro sequencial
de conteúdo em uma ordem crescente de dificuldade, contendo exercícios para fixação do
conteúdo. No decorrer do curso houve adesão satisfatória dos mesmos, com excelente
desempenho, acompanhados principalmente através das discussões nas aulas e das resoluções
das atividades propostas. Conclui-se que o curso auxiliou no desenvolvimento e interesse pela
língua inglesa trazendo inovação e aprendizado para o PET Agroflorestal do campus CPCS.
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