
 

 

O projeto aqui delineado justifica-se inicialmente por seu caráter acadêmico ao 

alinhar-se com os objetivos gerais da universidade, espaço por excelência favorável ao 

intercâmbio entre teorias e práticas, culminando com a materialização do papel social 

que esse diálogo deve possibilitar. Dentre os principais objetivos desse projeto de 

formação, citamos: 

 

Geral:  

 

Buscar o diálogo necessário, criando um espaço adequado que privilegie não só 

práticas e posturas de ensino e aprendizagem de línguas, mas também a formação 

e capacitação do estudante e do professor de Letras, mais condizentes com o atual 

contexto global.    

 

Específicos: 

 

1. Criar mecanismos destinados a efetivar ações de natureza multidisciplinar e 

multi-institucional, visando não só ao trabalho integrado com cursos de graduação e 

com projetos de pesquisa linguística, como também a ampliação de sua proposta básica 

a outros setores da comunicação;  

2. Incentivar e promover a prática docente de estudantes graduandos e pós-

graduandos de Letras, contribuindo para a sua formação profissional;  

3. Disponibilizar cursos e atividades que atendam a programas de 

internacionalização em que a UFBA está incluída, oportunizando o intercâmbio 

científico e cultural de docentes e estudantes; 

4. Desenvolver atividades na área de Educação a Distância, visando à socialização 

do conhecimento de línguas estrangeiras; 

5. Oferecer cursos de baixo custo que visem a proporcionar a aprendizagem de 

línguas estrangeiras à comunidade em geral, a formação dos nossos estudantes e o 

diálogo salutar entre pesquisa e extensão;  

6. Proporcionar a oferta regular de bolsas integrais para aprendizes oriundos das 

camadas populares;  
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7. Estimular a participação dos professores e estudantes do Instituto de Letras na 

promoção de atividades extra-curriculares; 

8. Oportunizar serviços diversos nas áreas de tradução, revisão de textos, além da 

oferta de cursos específicos instrumentais,  

9. Preparação e aplicação de exames para processos seletivos de programas de pós-

graduação. 

 

 


