Centro de Ensino de Línguas - CELi
O Centro de Ensino Línguas (CELi) é um espaço de estudos
e de ensino de línguas estrangeiras que tem por objetivo o
apoio à formação acadêmica da comunidade universitária,
em especial, aos alunos de pós-graduação da UNIVÁS.
Apresentando-se assim como um projeto de extensão
vinculado ao PPGCL, o CELi conta com um grupo de
docentes, altamente qualificados, especialistas em ensino
de línguas estrangeiras. O objetivo principal do CELi é oferecer cursos de
línguas na modalidade instrumental com ênfase na Leitura acadêmica com
vistas à preparação dos exames de proficiência em língua estrangeira (inglês,
francês, e espanhol).
Esta iniciativa do Centro de Ensino de Línguas do Programa de Pós-Graduação
em Ciências da Linguagem atinge, ainda, outras pessoas de nossa
comunidade, interessadas em aprender línguas estrangeiras, o que reforça a
missão da UNIVÁS de “promover a interação transformadora entre a
instituição e a sociedade, integrando as artes e a ciência ao ensino, à pesquisa
e ao desenvolvimento social”.
Dentre os objetivos dos cursos oferecidos pelo CELi (PPGCL), devem-se
destacar:
a) desenvolver e aperfeiçoar a compreensão escrita de textos em língua
estrangeira;
b) contribuir para a reflexão e o desenvolvimento de pesquisas realizadas nos
cursos de pós-graduação;
c) preparar os alunos para ler, compreender e interpretar textos distintos
produzidos em diferentes áreas do conhecimento;
d) promover o desenvolvimento das habilidades linguísticas avaliadas nas
provas de seleção de pós-graduação e nos testes de suficiência e proficiência
em leitura em língua inglesa, espanhola e francesa.
e) instigar a compreensão, a reflexão crítica e o debate sobre os temas
tratados nos textos utilizados nas aulas de leitura acadêmica
As vagas deverão compreender o número mínimo de 10 e o máximo de 15
alunos por curso. As aulas serão desenvolvidas com ênfase na compreensão
escrita e nas questões gramaticais, linguísticas e enunciativas das línguas em
questão. Para tanto, serão realizados exercícios de leitura de textos
jornalísticos e acadêmicos (resumos, resenhas, ensaios, artigos, prefácio de
obras etc.), bem como atividades de compreensão e interpretação, com apoio
de material didático produzido de acordo com os interesses e necessidades
do grupo.
A carga horária total do curso é de 32 horas.
Mais
informações,
na
proppes_ss@univas.edu.br).
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