
 
 

 

SUGESTÃO DE PAUTA  

 

UFPA INSCREVE PARA OFICINA SOBRE ENSINO DE IDIOMAS NA ERA DIGITAL 

 

Informações 

Facebook, twitter, Skype, Fóruns e diversos espaços da Era Digital permitem a pessoas de diferentes partes 

do mundo se encontrarem virtualmente. Como as novas tecnologias podem colaborar para a aprendizagem, 

sobretudo de uma língua diferente da nossa? Esse tema será discutido durante a programação da oficina “A 

era digital na sala de aula de Línguas Estrangeiras”, a qual acontecem de 18 a 20 de novembro de 2013, 

sempre das 15h às 16h30, no Laboratório de Informática do Instituto de Letras e Comunicação, na 

Universidade Federal do Pará (UFPA). 

 

Programação – O evento faz parte do projeto de “Oficinas de formação continuada”, e está aberto à 

professores da Educação Básica, alunos de Línguas Estrangeiras e qualquer pessoa que se interesse pela 

temática. Ao longo da programação, os participantes assistirão à palestras sobre o uso do WhatsApp 

Messenger, e como o uso dessa ferramenta pode motivar os alunos para produzir escrita em uma língua 

estrangeira. 

 

O uso de smartphones e tablets como ferramentas que colaboram com a aprendizagem de uma outra língua 

também será discutido. A autonomia na aprendizagem e na compreensão oral da língua inglesa é outro tema 

tratado por meio de uma discussão sobre o site “Listen and Write”. As palestras serão ministradas por três 

graduandos do curso de língua inglesa, Luiz Ferreira, Naiada Almeida e Kleiton Borges. 

 

Inscrições – As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 14 de novembros, sendo realizada na Faculdade 

de Letras Estrangeiras Modernas, localizada no Instituto de Letras e Comunicação da UFPA. Ao final das 

oficinas, os participantes receberão certificados. Dúvidas e informações podem ser tiradas através do 

telefone 3201-8779. 

 
Serviço: 

A era digital na sala de aula de Línguas Estrangeiras 

Data: 18 a 20 de novembro 

Hora: das 15h às 16h30 

Local: Laboratório de Informática do Instituto de Letras e Comunicação – ILC/UFPA 

Inscrição e entrada gratuita. 

Informações: 3201.8779 

 

Texto: Valéria Linhares – Assessoria de Comunicação da UFPA 

 

Contatos:  

● Coordenadoria de Imprensa e Informação – Assessoria de Comunicação da UFPA 

Fone: 3201.7463 / 3201.8039 / 8272.1100 // E-mail: ascom.ufpa@gmail.com 
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