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Cursos on-line, de nível básico, têm vagas disponíveis

E

studantes, docentes
e servidores da
Unesp podem fazer os
cursos on-line de inglês
e espanhol oferecidos
pelo portal Universia.
Para se matricular nos
cursos, de nível básico,
os interessados devem
procurar as vice-diretorias
de suas unidades.
A iniciativa, liderada
pela Pró-Reitoria de
Extensão Universitária
(Proex), tem disponíveis
300 vagas para o curso
de inglês e 687 para o
de espanhol.
De acordo com a
pró-reitora de Extensão,
Maria Amélia Máximo
de Araújo, os cursos
contribuem para a
internacionalização da
Universidade. “O projeto
é muito importante
para nossos alunos

porque os prepara para
participar de ações de
internacionalização,
além de permitir que
eles tenham um maior
domínio de outro idioma”,
ressalta a pró-reitora,
lembrando que a Unesp
é a única universidade
que participa de forma
organizada desse
programa junto
ao Universia.
Oportunidade
Para Camila Ramos de
Mattos, aluna do terceiro
ano de Pedagogia, em
Marília, um curso a
distância é uma ótima
oportunidade para
quem não tem muito
tempo e ainda faz
faculdade. “Com o curso
de espanhol on-line,
posso conciliar minhas
aulas de Pedagogia com

o curso de línguas, no
meu tempo, o que eu não
conseguiria fazer com
um curso em formato
tradicional.”
“As aulas são
excelentes, muito didáticas
e de ótima qualidade”,
acrescenta Camila.
Os cursos têm carga
horária de 60 horas,
são totalmente on-line e
autoinstrucionais, ou
seja, o próprio aluno
conduz seu aprendizado
com base no conteúdo
apresentado. O material
didático é composto de
animações multimídia
com áudio de nativos de
diferentes países.
Ao término das aulas,
os alunos deverão ter
condições de reconhecer
palavras e expressões
básicas do cotidiano,
compreender nomes e

frases simples de cartazes
e catálogos, conversar e
escrever e-mails, além de
preencher formulários com
dados pessoais e outras
informações importantes
no idioma estudado.
Desempenho
Leonardo Bauer, gerente
de Projetos e Produtos
do Universia, avalia
que a participação da
comunidade unespiana
nos cursos on-line de
idiomas tem sido positiva.
“Os alunos da Unesp
se sobressaíram por
seu engajamento e sua
dedicação ao curso de
espanhol básico. Esse
grupo foi o que atingiu
o maior índice de
aprovação entre
todos os participantes:
95% de aprovados”,
afirma Bauer.
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