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O conhecimento e o aprofundamento de um idioma, seja este materno ou adicional, é algo
fundamental para uma melhor comunicação e inserção no meio social e profissional. No
entanto, comumente, a população geral encontra dificuldade em ter acesso a recursos para
concretizar tal aprofundamento. Diante disso, foi criado o Núcleo de Línguas em Extensão do
IFRS Campus Caxias do Sul, o qual tem como principal intuito proporcionar um ensino gratuito
e de qualidade para o público interno e externo da instituição, possibilitando o contato com
diferentes idiomas que possam ser agregados à formação profissional dos alunos sem que se
tenha a geração de custos. O Núcleo busca oferecer cursos de Língua Inglesa, de LIBRAS,
de Português para Estrangeiros, como também oficinas de Escrita e Leitura em Língua Inglesa
e de Redação Técnica. Atualmente, são ofertados os cursos de Língua Inglesa, Move On! , e
de LIBRAS, e há, ainda, o lançamento previsto de uma turma para o curso de Português para
Estrangeiros. Espera-se, em breve, ofertar os demais cursos previstos. O curso de Língua
Inglesa Move On! é composto por três módulos, tendo um total de cinco turmas. As aulas são
ministradas por cinco bolsistas discentes do ensino médio técnico integrado e do ensino
superior do IFRS Campus Caxias do Sul. No curso de LIBRAS, são oferecidas aulas para
uma única turma, por meio de dois encontros semanais, sendo estas ministradas por um
professor da instituição. Para ambos os cursos, as aulas são planejadas pelos ministrantes,
visando a elaboração de explicações e atividades que levem os alunos a ampliar sua
compreensão das línguas estudadas, bem como a aplicação do conteúdo visto por meio de
diferentes práticas, recursos visuais e materiais de apoio. Os ministrantes contam com o
auxílio da coordenadora do Núcleo na organização e planejamento. Os resultados finais do
projeto serão obtidos após a conclusão dos cursos, por meio do número de alunos aprovados.
Os cursos ofertados requerem que o aluno apresente setenta e cinco por cento de frequência
e aproveitamento mínimo para que receba o certificado de conclusão. Com o projeto, acreditase ser possível proporcionar o contato, conhecimento e aprimoramento dos alunos quanto
aos idiomas estudados. Pode-se afirmar que, em relação aos ministrantes, os cursos
configuram-se como uma excelente oportunidade de aprimorar seus conhecimentos acerca
das línguas e de vivenciar a docência.
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Trabalho executado com recursos do Edital PROEX/IFRS Nº 74/2017 - Bolsas de Extensão
2018/Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX) do IFRS.
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