
  

DINAMIZANDO O ESTUDO DA LÍNGUA ESPANHOLA NA UESC 

Classificação: Ação Continuada   Data do CONSEPE: 21/08/1998  

Área Temática: Educação 

Resumo: Este Projeto dinamiza o estudo da língua e da cultura espanholas na UESC tendo 
em conta as necessidades pessoais e profissionais de professores e aprendizes dessa 
Instituição e da comunidade regional. Para tanto, são desenvolvidas três ações que se 
complementam: a criação de um grupo permanente de estudos na UESC envolvendo 
professores e alunos dedicados ao estudo da Língua Espanhola; criação de um arquivo de 
atividades em espanhol que fica à disposição de alunos e professores e podem ser utilizadas 
em substituição ou complementação ao livro didático; e a organização de grupo de estudo 
para participar dos cursos intensivos de língua e cultura espanholas em convênio com a 
Universidade de Alcalá (Espanha). O Projeto faz da UESC um ponto de referência para 
professores e aprendizes de espanhol, sendo um elo entre esses e sua prática e/ou 
aprendizagem de forma dinâmica, além de intervir beneficamente no processo de difusão da 
língua. 

Objetivo: Integrar profissionais e estudantes da UESC e da comunidade dedicados à 
aprendizagem/ensino da língua espanhola no nível básico e superior. Proporcionar a troca e 
atualização de conhecimentos teórico-metodológicos, acadêmicos, científicos e culturais 
tendo como ponto de referência a UESC.  Acompanhar e intervir de forma benéfica, na 
expansão e implantação da língua espanhola no ensino básico. Incentivar o aprendiz a 
buscar a aquisição e o aperfeiçoamento individual de sua competência comunicativa, 
desenvolvendo sua autonomia. Difundir a língua e cultura hispanas na Região. Possibilitar a 
plena integração do aprendiz de língua espanhola à vida social dessa comunidade, 
proporcionando assim o aperfeiçoamento e o uso de dita língua em situações reais de 
comunicação. Promover eventos que visem à formação docente e discente como: debates, 
seminários, palestras, etc. Desenvolver e/ou aperfeiçoar as quatros habilidades linguísticas: 
ler, ouvir, falar e escrever a língua em questão, incentivando o hábito de estudar como pré-
requisito essencial à aquisição da mesma. 

Coordenação: Débora Duarte dos Santos  

 


