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EDUCAÇÃO 

Cidadãos do mundo 
Clube de conversação incentiva uso da Língua Inglesa de maneira 

crítica, para além do campo académico 

Conversation Club 
Coordenadora: Shirlene Bemfica 

Equipe: Juliana Pereira, Juliana 
Cannpos, Priscila Oliveira, Vítor César 
Francisco, Ana Beatriz Aniceto, Ca
mila Lopes da Silva, Beatriz Alcânta
ra, Laura Oliveira Melo 

Público-alvo: Alunos e servidores do 
Campus Ouro Preto, da Universidade 
Federal de Ouro Preto e comunidade 
externa 

Campus: Ouro Preto 

Desenvolvido desde 2013, o projeto conta com 
bolsistas do Ensino Méd io , de nivel t écn ico 
atuando como professores. Vinculado à á rea 
de Educação e Linguís t ica Aplicada, oferece 
oportunidade aos estudantes de vivenciarem 
os processos de formação docente e atividade 
pedagógica , tendo em vista o aprimoramento 
académico e profissional, de maneira a favorecer 
a inclusão no mundo do trabalho. 

No Conversation Club, como professores, os 
alunos do ensino técn ico t ê m oportunidade 
de desenvolver habilidades de c o m p r e e n s ã o e 
p r o d u ç ã o oral e escrita da L íngua Inglesa, em 
aulas planejadas e ministradas por eles de forma 
colaborativa. O objetivo é o desenvolvimento 

A experiência do Conver
sation Club foi apresentada 
durante o VI Seminário de 
Iniciação Científica, em 
Betim 

vel. Os participantes intera
gi ram com alunos de todo o 
mundo e puderam melhorar 
suas habilidades de resolução 
de problemas e sua cidadania. 

da in t e r l í ngua do aprendiz por meio de aulas i n -
terativas que abordam temas po lémicos atuais. 
Em méd ia , são atendidos 30 alunos por ano. 

Em 2017, iniciou-se uma nova vertente, com 
uma parceria global diferenciada. A ideia foi 
expandir os horizontes da ação para que os 
estudantes e os bolsistas tivessem contato com 
nativos da L íngua Inglesa por meio do proje
to "Be the change, take the challenge", proposta 
colaborativa da professora norueguesa Barbara 
Anna Zielonka, finalista do Premio Professor 
Global. Assim, a lém das oficinas, os alunos 
discutiram, aprenderam e planejaram ações para 
atender a metas de desenvolvimento sustenta-

Os alunos do Ensino Médio técnico 
têm oportunidade de desenvolver as 
liabilidades de compreensão e produção 
oral e escrita da Língua Inglesa 
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