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SOBRE O PROJETO 
 

O Projeto “A língua Inglesa para os Profissionais 
do Turismo” tem como objetivo capacitar os 
profissionais do turismo na área de línguas 
estrangeiras. A articulação com a comunidade 
regional e/ou empresas dos diversos setores 
ligados ao turismo será a meta propulsora para a 
consecução do objetivo proposto, assegurando, 
assim, o intercâmbio entre a universidade e a 
sociedade, ao mesmo tempo em que reafirma o 
compromisso social da Instituição.   

 
OBJETIVO GERAL 

 
Capacitar os profissionais dos diversos setores 
do turismo para a comunicação eficaz em Língua 
Inglesa nas várias atividades por eles 
desenvolvidas, através de cursos modulares 
consecutivos ou não. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

- Estabelecer parcerias com a comunidade 
regional e/ou empresas; 
- Identificar as necessidades (needs analysis) de 
cada grupo concernente: identificação do grupo 
alvo em termos educacionais, expectativas e 
interesses na língua em estudo e quanto 
situações de uso dessa língua; 
- Desenvolver ações de capacitação que 
atendam as necessidades identificadas. 

 
 

DO CURSO 
 

Clientela: Destinado a comunidade interessada no 
conhecimento básico do Inglês para a Área do 
turismo. 
Coordenadora/ Instrutora: Prof. Ms. Patrícia 
Argôlo Rosa 
Carga horária total: 60 Horas.  

 

METODOLOGIA 
 

Tendo em vista a articulação entre a Universidade 
e a Comunidade / Empresas, este projeto 
estrutura-se no(a): 

1. Estabelecimento de parcerias através de 
contato direto com os potenciais 
colaboradores; 

2. Realização de cursos (modulares 
consecutivos ou não) de Capacitação 
envolvendo as seguintes etapas: 
� Análise de necessidade (Needs 

Analysis) 
� Construção do programa (Appropriate 

Syllabus) 
� Aplicação do Curso 

PARCERIA 
 
A participação da UESC será através da 
disponibilização do professor / instrutor que atuará 
na elaboração/ confecção/ aplicação dos cursos. A 
participação da Comunidade/Empresa interessada 
será através dos profissionais/alunos inscritos para 
o curso; responsabilidade por todo material 
necessário ao curso e locação da sala e 
locomoção do instrutor(a) (quando o curso não for 
realizado na UESC). 
 

META 
 

Ao final de cada curso (modular consecutivo ou 
não), o aluno deverá ter uma compreensão dos 
aspectos lingüísticos da língua alvo trabalhados, 
bem como deverá saber aplicá-los em sua prática 
profissional. Espera-se, principalmente, que este 
aluno desenvolva as habilidades necessárias para 
o uso da língua Inglesa para o fim da comunicação 
na área específica de sua atuação no turismo. 
 

AVALIAÇÃO 
 

A avaliação de cada curso (modular consecutivo ou 
não) acontecerá ao longo do processo, para que o 
programa possa ser redirecionando quando 
necessário.  A participação dos alunos (atuação 
em atividades, interesse) será a base para a 
avaliação qualitativa. 
      Quanto aos certificados, será exigida a 
freqüência mínima de 75% para obtenção destes. 


