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 RESUMO  

No âmbito da pesquisa científica, estão em expansão estudos dedicados a investigar como 

o movimento da internacionalização nas universidades brasileiras e internacionais 

estruturam-se, e as relações que se constroem em decorrência desta intersecção com 

outras temáticas: Política e Planejamento Linguístico, Internacionalização, Mobilidade 

Acadêmica, Proficiência Linguística, entre outros. Para esta discussão, tomamos como 

referencial teórico estudos de Finardi, Santos e Guimarães (2016); Knight (2003, 

2005,2007); Calvet (2007); Passoni e Gomes (2016), Stallivieri (2004, 2014); De Wit 

(2013,2018). Frente a isso, pretendemos apresentar os resultados da pesquisa Ensino-

Aprendizagem de Línguas, Proficiência Linguística e Atuação Docente: Implicações para 

construção de uma Política de Internacionalização Universitária, que integra a pesquisa 

Proficiência Linguística de docentes e técnicos-administrativos de uma universidade 

baiana. Este trabalho objetivou compreender de que forma a relação entre a proficiência 

linguística e as ações que os professores desenvolvem na instituição, que estou nomeando 

de atuação docente, podem influenciar na construção de uma Política de 

Internacionalização acadêmica. A pesquisa adota como metodologia a abordagem quali-

quantitativa e se caracteriza como estudo de caso. Um questionário semifechado em 

formato digital desenvolvido através da ferramenta Google forms foi utilizado como 

instrumento para a geração de dados de 15 professores do Departamento de Letras e Artes 

da Universidade Estadual de Feira de Santa (UEFS), a fim de (1) identificar em que 

línguas os professores são proficientes e seus respectivos níveis de proficiência e (2) 

reconhecer a relação entre a proficiência linguística e as ações que desenvolvem na 

instituição. Os resultados evidenciaram que entre os participantes da pesquisa que 

integram o corpo docente a proficiência linguística em determinado idioma é 

correspondente a língua que ensina, não havendo proficiência em outros idiomas, apesar 

de demonstrarem interesse em aprendê-los e acreditarem ser importante, o que impacta o 

desenvolvimento de ações para internacionalização. Esta pesquisa poderá ser usada como 

fonte de consulta para futuros trabalhos relacionados com o tema na UEFS e em outras 

IES, contribuindo para outras reflexões no âmbito da pesquisa, do ensino e da extensão.  

 

Palavras-chaves: Proficiência Linguística. Internacionalização. Ensino Superior. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMEN 

En el ámbito de la investigación científica, están en expansión estudios que se dedican a 

investigar cómo se han estructurado el movimiento de internacionalización en las 

universidades brasileñas e internacionales y las relaciones que se han construido en 

consecuencia de esta intersección con otros temas: Politica y Planificación Lingüística, 

Internacionalización, Movilidad Académica, Competencia Linguística, y otros más. 

Elegimos como referencial teórico estudios de Finardi, Santos e Guimarães (2016); 

Knight (2003, 2005,2007); Calvet (2007); Passoni e Gomes (2016), Stallivieri (2004, 

2014); De Wit (2013). Así, pues, pretendemos presentar los resultados de la investigación 

Ensino-Aprendizagem de Línguas, Proficiência Linguística e Atuação Docente: 

Implicações para construção de uma Política de Internacionalização Universitária, que 

integra la investigación Proficiência Linguística de docentes e técnicos-administrativos 

de uma universidade baiana. Este trabajo ha tenido como objetivo comprender de que 

forma la relación entre la proficiencia lingüística y las acciones que los profesores 

desarrollan en la institución, que estoy nombrando como actuación docente, pueden 

influir en la construcción de una Política de Internacionalización académica. Este estudio 

adopta como metodología el abordaje cuali-cuantitativa y se caracteriza como estudio de 

caso. Un cuestionario semi- cerrado en formato digital desarrollado a través de la 

herramienta Google forms fue utilizado como instrumento para la recolección de los datos 

de 15 profesores del DLA, de la Universidade Estadual de Feira de Santa (UEFS),  a fin 

de (1) Identificar las lenguas extranjeras y los respectivos niveles que los profesores del 

Departamento de Letras y Artes son competentes; (2) reconocer la relación entre su 

competencia linguística y las acciones que desarrollan en la institución. Los resultados 

demuestran que entre los participantes de la investigación que forman parte del grupo de 

profesores del departamento la competencia en determinado idioma corresponde a la 

lengua que enseña. Ellos no tienen competencia lingüística en otros idiomas, pero, 

demostraran interés en aprenderlos y creen que es importante. Esta investigación podrá 

ser utilizada como fuente de consulta para futuras investigaciones relacionadas con el 

tema en UEFS y en otras instituciones y contribuir para otras reflexiones en el ámbito de 

la investigación, de la enseñanza y extensión.  

 

Palabras-claves: Competencia Lingüística. Internacionalización. Enseñanza Superior. 
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1 NOVA LÍNGUA, ALMA NOVA: INTRODUÇÃO  

 

"Quem aprende uma nova língua adquire uma alma nova." 

(Juan Rámon Jimenez) 

 

Quando Jimenez na epígrafe associa a ação de aprender línguas à conquista de uma nova 

alma, posso inferir que ele nos leva a refletir sobre um processo de mudanças, conquistas e 

novas perspectivas que lançamos ao nos relacionar com outros e outras através da linguagem, 

em um jogo de aprender e descobrir sobre si e os demais. Este processo não deixa de ser 

educativo, e isto gera a reflexão acerca de quais barreiras nos alcançam quando há um acesso 

restrito à aprendizagem de línguas, quando as pessoas responsáveis por mobilizar ações 

relacionadas a este processo têm crenças limitantes a seu respeito. Entre as respostas possíveis, 

quando tratamos do processo de internacionalização do ensino superior é uma variável relevante 

interrogar informações relacionadas à proficiência linguística e ações políticas desenvolvidas 

no âmbito de cada instituição. 

Estão em expansão no âmbito da pesquisa científica, estudos dedicados a investigar 

como se tem estruturado o movimento da internacionalização nas universidades brasileiras e 

internacionais e as relações que se constroem em decorrência desta intersecção com outras 

temáticas: Política e Planejamento Linguístico, Internacionalização, Mobilidade Acadêmica, 

Proficiência Linguística, entre outros. Posso citar como exemplo deste processo pesquisadores, 

teses e projetos de pesquisa que demonstram a envergadura desta proposta: (1) Finardi, Santos 

e Guimarães (2016); Knight (2003, 2005,2007); Calvet (2007); Passoni e Gomes (2016), 

Stallivieri (2004, 2012, 2014); De Wit (2013); (2) No âmbito da Universidade Estadual de Feira 

de Santana, posso citar a iniciativa  do grupo de pesquisa Educação para Línguas e Culturas 

(ELCE) no qual já foi realizada a defesa de dois trabalhos monográficos no Departamento de 

Letras e Artes e no Departamento de Ciências Humanas e Filosofia , está em desenvolvimento 

pesquisa de mestrado e recentemente a aprovação na Resolução Consepe 080/2019 da pesquisa 

Estudo das Políticas e Perspectivas Linguísticas, Educacionais e Psicoculturais nos Programas 

de Internacionalização, Mobilidade e Cooperação Internacional na UEFS de autoria da Profa. 

Dra. Milenna Santos; (3) a implementação do Núcleo de Línguas do Idiomas sem Fronteiras 

(NucLi-IsF/ UEFS), que ampliou as ações fomentadas pelos núcleos de extensão Programa 



 

 

13 

 

 

Aprimoramento em Línguas e Literaturas Estrangeiras ( PALLE) e Programa Portal: ensino-

aprendizagem de línguas (Portal), o que possibilitou a instituição a ampliar a oferta de provas 

de certificação de proficiência e mobilizou a discussão referente à formalização de uma Política 

Linguística institucional que já vinha delineando-se com a ação da extensão universitária; e (4) 

a promoção de eventos de internacionalização por parte da Assessoria Especial de Assuntos 

Internacionais (AERI). 

Junto a isto, destaco minha motivação, que se constrói com base em minha experiência 

como estudante internacional de mobilidade acadêmica pela (AERI) na Universidad Nacional 

del Nordeste (UNNE) Argentina, como bolsista- Capes do Programa de Iniciação à Docência 

(PIBID) e como bolsista voluntária no NucLi –IsF/ UEFS que me fizeram perceber a 

importância e necessidade de refletir a respeito do ensino-aprendizagem de línguas e sobre o 

processo de desenvolvimento das políticas de internacionalização neste âmbito no cenário atual 

da UEFS. 

Diante disto, me interessei em estudar a relação que se pode estabelecer entre o processo 

de internacionalização e seus desafios, especialmente, no que diz respeito à proficiência em L2 

(FINARDI, SANTOS & GUIMARÃES, 2016), já que aprender línguas é condição sine qua 

non 1no desenvolvimento de ações relacionadas à internacionalização do ensino superior. Tendo 

em vista que pesquisas têm assinalado que, a depender do nível de proficiência em línguas, 

acaba por ser um dos obstáculos para a internacionalização em âmbito acadêmico.  

Assim, estabeleço o seguinte problema de pesquisa: De que forma a proficiência em 

línguas estrangeiras e as ações dos docentes de uma universidade podem influenciar na 

construção de uma Política de Internacionalização universitária? A partir disto, as perguntas de 

pesquisa deste estudo são as seguintes: a) Em quais línguas estrangeiras e seus respectivos 

níveis os (as) professores lotados no Departamento de Letras e Artes são proficientes? b) Qual 

a relação entre sua proficiência linguística e as ações que desenvolvem na instituição?  

Diante do exposto, o objetivo geral dessa pesquisa é compreender de que forma a relação 

entre a proficiência linguística e as ações que os professores desenvolvem na instituição podem 

influenciar na construção de uma Política de Internacionalização acadêmica. E os objetivos 

específicos são: Identificar em que línguas os professores são proficientes e seus respectivos 

níveis de proficiência; Reconhecer a relação entre a proficiência linguística e as ações que 

desenvolvem na instituição.  

 
1 Expressão que se originou do latim jurídico, literalmente: sem o qual não. Condição sem a qual não. 

Definição:  Dicionário Online de Português 
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A organização desta monografia está estruturada em seis seções, a saber: esta primeira 

parte em que realizo uma introdução ao tema contextualizando a proposição do problema da 

pesquisa, o objetivo geral e os específicos. Na segunda seção trago a discussão do aporte teórico 

acerca do tema que norteia este trabalho. Na seção seguinte, descrevo o processo metodológico, 

a natureza, o contexto da pesquisa, os participantes envolvidos e os instrumentos e 

procedimentos de investigação utilizados para a geração e análise dos dados. Na quarta seção 

apresento os dados gerados e na sequência discuto os mesmos com base na literatura. E na 

última seção, faço as considerações finais retomando as perguntas de pesquisa e apontando 

novos encaminhamentos. 
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2   INTERNACIONALIZAÇÃO UNIVERSITÁRIA, PROFICIÊNCIA LINGUÍSTICA:  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Essa pesquisa fundamenta-se teoricamente pela discussão dos seguintes tópicos: (1) 

Internacionalização do Ensino Superior; (2) o processo de Internacionalização Universitária na 

UEFS; e (3) Proficiência Linguística no processo de Internacionalização Universitária. Assim 

de modo sucinto tocarei neste pontos, pois contribuem para o entendimento acerca do tema e já 

foram discutidos mais amplamente em outros trabalhos.  

2.1 APROXIMAÇÃO AO TEMA DE INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO 

SUPERIOR  

 

No começo desse estudo faz-se necessário uma breve retomada histórica sobre o 

movimento de internacionalização, para assim entendê-lo melhor. Apesar de parecer algo 

recente e ainda desconhecido por muitos, “o caráter internacional das universidades está 

presente desde a Idade Média com a criação das primeiras escolas europeias” (STALLIVIERI, 

2004, p. 02), quando alunos e professores de diversos países em busca do conhecimento criaram 

as Universitas. Embora exista esse “caráter internacional” nas universidades, desde tempos 

remotos, De Wit (2013) comenta que o sentido de Internacionalização na Educação Superior é 

um conceito relativamente jovem, já que até um certo período usava-se o termo “educação 

internacional”, o qual englobava diversas atividades internacionais, porém de modo 

fragmentado. Somente nas duas últimas décadas, ganhou o novo e atual conceito, e tornou-se 

mais abrangente. 

Como foi mencionado no parágrafo anterior, a partir dos anos 90, o movimento de 

internacionalização ganha notoriedade, assim como a produção teórica acerca do tema, na 

Europa, Estados unidos e Canadá, primeiramente, e a partir do século XXI na América Latina 

(ABBA & CORSETTI, 2016). Iniciativas europeias como a Convenção de Lisboa (1997), a 

Declaração de Sorbonne (1998), que lutaram por reconhecimento e equivalência de diplomas, 

e a Declaração de Bolonha (1999), cujo principal objetivo era a criação de uma Área de 

Educação Superior Europeia, com o propósito de consolidar as demandas da educação entre os 

países, contribuíram para o desenvolvimento desse processo. Destacaram-se ainda, cooperações 

latino-americanas como Grupo Montevideo (1991), Grupo de Tordesilhas (2000) e Rede 

Magalhães (2005), afim de promoverem ações conjuntas de internacionalização e mobilidade 

acadêmica. 
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No Brasil, a internacionalização das Instituições de Ensino Superior (doravante IES), é 

um tema cada vez mais recorrente nos fóruns internacionais, os quais tratam sobre o destino e 

os desafios da educação mundial frente ao novo século, visto que a internacionalização 

encontra-se em processo de desenvolvimento. Conforme apontam Maués e Bastos (2017), o 

governo foi estimulado a elaborar estratégias que atendessem as demandas políticas e sociais 

da sociedade que contribuíram para uma mudança do ensino superior e consequentemente 

impulsionaram o processo de internacionalização. Em relação a isso, os autores comentam 

ainda que: 

O governo brasileiro implementou estratégias e ações de internacionalização, 

seguindo uma tendência mundial, buscando desenvolver programas 

universitários, estimulando o estudo de uma língua estrangeira, procurando 

realizar a internacionalização de cursos; criando condições mínimas para 

incentivar discentes e docentes a estudarem no exterior; promovendo 

mobilidade para os professores e pessoal administrativo; visitas de professores 

e pesquisadores a outros países para participar de seminários internacionais, 

dentre outras ações. (MAUÉS; BASTOS, 2017, p. 337)  

Tomo como referência a definição de Knight (2003). De acordo a autora, a 

internacionalização a nível nacional, setorial e institucional “es el processo de integrar uma 

dimensión internacional, intercultural o global con el objetivo, las funciones o el ofrecimiento 

de enseñanza postsecundaria.2” (KNIGHT, 2003 apud KNIGHT, 2005, p.12).  

 Conforme salienta Luce et al. (2016), no Brasil a principal perspectiva sobre 

internacionalização é a mobilidade de estudantes, professores e pesquisadores. Essa afirmação 

se dá ao considerarmos que os números de mobilidades em todos os seguimentos cresceram 

significativamente nos últimos anos. Desse modo, investir na internacionalização passou a ser 

um modo de posicionar-se em um lugar de prestígio, visto que a aferição por números garante 

a ideia de sucesso. Para tal, ganha um tom emergencial que sejam criadas políticas e ações para 

receber e enviar intercambistas. Sobre esse viés, De Wit (2013), comenta que a 

internacionalização deve ser repensada e tratada com mais ética e atenção, visto que está muito 

centrada na saída e entrada de estudantes para a mobilidade, ou seja, está preocupada com a 

questão quantitativa, enquanto o principal objetivo do movimento, que segundo o autor é “uma 

estratégia para aprimorar a qualidade do ensino e da pesquisa”, muitas vezes é deixado de lado. 

Veiga (2011, p. 2) ressalta que “as IES são alvo da globalização e da crescente competição”. O 

 
2 Traduzindo: Internacionalização é o processo de integrar uma dimensão internacional, intercultural ou global 

com o objetivo, as funções ou o oferecimento do ensino pós-secundário. 
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que impulsiona esta competição são os rankings. 

De acordo a professora do Centro de estudos do ensino superior do estado do Arizona 

(EUA), “é ingenuidade e irresponsabilidade ver a internacionalização como algo 

necessariamente positivo” (JENNY, 2013). Assim como todas as coisas tem seu lado negativo, 

o processo de internacionalização não é diferente, um exemplo citado pela autora é a questão 

da promoção desse movimento às cegas, o fato de as universidades quererem internacionalizar 

a qualquer modo, sem propósitos declarados, pode gerar consequências imprevistas. Para que 

o processo ocorra de forma bem sucedida, as universidades devem buscar fortalecer e 

consolidar suas parcerias com instituições internacionais e estabelecer estratégias internas que 

favoreçam a mobilidade acadêmica em todos os seguimentos: discentes, docentes e técnicos 

administrativos. Nesse cenário, urge a necessidade das universidades construírem um 

planejamento voltado para a política de internacionalização. 

2.2. O PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO UNIVERSITÁRIA NA UEFS  

O processo de internacionalização universitária na UEFS, encontra-se em 

desenvolvimento e avança com a inserção de algumas ações, como a abertura semestral de 

editais para a mobilidade estudantil internacional, convênios de mobilidade com universidades 

nacionais, recepção de estudantes pós-graduandos de diversos países, por outro lado, não é 

comum recebermos estudantes intercambistas ainda na graduação.  

Na última década a instituição tem buscado estratégias de crescimento e consolidação 

no processo de internacionalização. Os Programas PALLE e PORTAL, com o apoio da Pró-

Reitoria de Extensão (PROEX), oferecem cursos de línguas inglesa, espanhola, francesa e 

português como língua estrangeira semestralmente. No ano 2017, credenciou-se ao Programa 

IsF do Governo Federal, que segundo o site oficial, tem o objetivo de “promover ações em prol 

de uma política linguística para a internacionalização do Ensino Superior Brasileiro, 

valorizando a formação especializada de professores de línguas estrangeiras.” O Idiomas sem 

Fronteiras através do NucLi, oferece cursos presenciais de inglês, espanhol, francês e português 

como língua estrangeira para os alunos de graduação e pós-graduação, docentes e servidões da 

IES, além de cursos online do MEO.  

A UEFS conta ainda com uma Assessoria Especial de Relações Institucionais- AERI, 

criada em 2007, a qual vem cooperando significativamente com ações no âmbito nacional e 

internacional no que se refere a convênios e parcerias. De acordo com o site 3da instituição, sua 

 
3  Disponível em:< http://aeri.uefs.br> Acesso em 20 de abr. 2018. 
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missão é “Promover e facilitar a interação da UEFS com o contexto externo nacional e 

internacional” E o seu objetivo é “promover articulação e sinergia intracampus e entre a UEFS 

e instituições e organismos governamentais e não governamentais para fomentar e viabilizar as 

atividades e metas da gestão universitária”.  

Segundo o site da AERI entre as principais atividades que a mesma promove estão: 

(1) Tramitação e acompanhamento dos diferentes documentos de cooperação (convênios, 

termos aditivos, contratos e planos de trabalho) firmados entre a UEFS e instituições nacionais 

e internacionais; (2) Recepção de representantes de distintas instituições nacionais e 

internacionais, com interesse em firmar acordo de cooperação com a UEFS ou elaborar planos 

de trabalho a partir dos acordos já existentes; (3) Orientações da UEFS sobre a formalização de 

parcerias, programas de intercâmbio e oportunidades de bolsas; (4) Atendimentos de orientação 

a alunos, professores e pesquisadores da UEFS a respeito de oportunidades de bolsas, cursos e 

intercâmbios internacionais; (5) Atendimento a alunos, professores e pesquisadores de outras 

instituições, nacionais e internacionais interessados em estudar, desenvolver pesquisas ou 

outras atividades de caráter acadêmico-científico na UEFS; (6) Confecção e publicação, em 

diferentes idiomas, de materiais de divulgação sobre a Universidade Estadual de Feira de 

Santana; (7) Fornecimento de informações legais, bem como orientações sobre busca de 

acomodações na cidade de Feira de Santana e ambientação na UEFS. 

 De acordo com o mesmo site, os princípios norteadores da AERI são: (1) Fomentar e 

consolidar o intercâmbio da UEFS com outras instituições nacionais, internacionais e 

estrangeiras, visando promover a mútua cooperação;(2) Promover estratégias de captação de 

recursos; (3) Manter diálogo com interlocutores como Governo, órgãos fiscalizadores, 

legisladores, organizações e grupos de interesse; (4) Firmar acordos, convênios e outras formas 

de parceria, na execução de programas, projetos e eventos de interesse comum; (5) Buscar 

soluções e aperfeiçoamento para o desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão. 

Em relação à mobilidade acadêmica, a cada semestre acontece a abertura de editais para 

a seleção de candidatos para as IES conveniadas, e são ofertadas bolsas que subsidiam os custos 

do estudante no país de destino. Os Programas de mobilidade disponíveis na instituição visam: 

Contribuir para o enriquecimento dos conhecimentos cultural e científico, para a melhoria do 

currículo do aluno e proficiência em outros idiomas, assim como para a cooperação e 

mobilidade no domínio da educação, de forma a permitir a promoção e o desenvolvimento de 

uma educação de qualidade. Como mostram as informações retiradas das redes sociais da 

AERI, de acordo com o relatório de gestão 2015-2019, desde a criação da mesma em 2007 até 
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o presente ano (2019), a UEFS recebeu 121 estudantes estrangeiros para estágios em 

laboratórios, sanduíche na graduação e na pós-graduação, ou para cursar mestrado e doutorado 

integral. Segundo a mesma fonte, 66% (80) doesse total aconteceu entre 2015-2019 com o 

fomento dos Programas de Pós-Graduação, do Programa de Mobilidade Estudante Estrangeiro 

e a parceria dos pesquisadores da UEFS. 

Figura 1:Estudantes Internacionais recebidos na UEFS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: Facebook da AERI 

Em relação a estudantes da graduação da UEFS que já realizaram uma mobilidade 

desde a implantação da AERI até 2019, foram 673. Deste total 656 foram internacionais e 17 

nacionais. 

  Figura 2: Quantitativo Mobilidade por Programas 2015-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Facebook da AERI 
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Como mostrado nas informações anteriores o número de estudantes da UEFS que 

realizaram mobilidade é crescente nos últimos anos, no entanto, percebe-se que em relação à 

recepção este número é bastante elevado na pós-graduação se comparado com a graduação. 

Conforme os dados mostrados, na UEFS assim como na maioria das universidades brasileiras 

como aponta Luce et al. (2016) a principal perspectiva para a internacionalização é a mobilidade 

acadêmica. 

De acordo a Stallivieri (2017), esses são dez passos (ten stepes) para a 

internacionalização: 

(1) Reconhecer a importância e a necessidade da internacionalização; (2) 

Desenvolver um plano consciente para alavancar o processo de 

internacionalização; (3) Institucionalizar o processo de internacionalização; 

(4) Criar uma estrutura adequada para o processo de internacionalização; (5) 

Criar uma relação próxima entre as metas de internacionalização, a missão 

institucional e seus objetivos, com relação ao ensino, pesquisa e extensão; (6) 

Integrar a dimensão internacional no desenvolvimento de projetos das 

unidades e dos departamentos da instituição; (7) Utilizar estratégias que 

incluam o ensino, a educação continuada, a pesquisa, a mobilidade acadêmica 

e administrativa, e, principalmente, a inovação curricular; (8) Desenvolver a 

avaliação sistemática da internacionalização, de acordo com os padrões de 

qualidade; (9) Estabelecer um escritório de Relações Internacionais como 

agente de mudanças institucionais, levando em consideração as necessidades 

da instituição; (10) Estabelecer um plano que dê visibilidade às atividades de 

internacionalização.  

Entre os documentos que discute sobre o tema nas universidades está o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), o qual é válido por cinco anos, e foi inserido no contexto 

das IES brasileiras a partir da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. Conforme salientam 

Fossatti, Miranda e Moehlecke (2015, p.3): 

 Nas IES brasileiras é recente a inclusão da internacionalização como critério 

de desenvolvimento nos documentos de cunho institucional como os Planos 

de Desenvolvimento Institucional (PDIs). Da mesma forma, não são todas as 

instituições de ensino que apresentam de forma detalhada os objetivos que 

possuem ante a internacionalização, como, por exemplo, uma política de 

internacionalização. 

Em um trabalho intitulado Internacionalização das IES brasileiras: uma análise crítica 

ante as dificuldades na gestão, os autores Fossatti, Miranda e Moehlecke (2015), mostram o 

resultado de um levantamento de PDIs pertencentes ao Conselho de Reitores de algumas IES 

brasileiras públicas e privadas, e constatam que muitas delas “não chegam a demonstrar 

caraterísticas de planejamento, com definição de metas e uma direção central, características 

do gerencialismo” (FOSSATTI, MIRANDA & MOEHLECKE, 2015, p. 3) no que diz respeito 
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a internacionalização. Das 61 instituições que tiveram seus PDIs analisados, 45 mencionam 

sobre internacionalização (Missão/Visão/Outro), e 16 não tratam sobre a questão. Desse total 

de instituições que não tratam sobre internacionalização, 4 são públicas e 12 privadas. Segundo 

os mesmos autores “para grande parte das IES brasileiras não há ainda um claro significado 

estratégico para a necessidade da internacionalização, pois o próprio país não fornece o caminho 

que a mesma pode desenvolver para o interesse nacional e para a própria educação superior 

brasileira” (FOSSATTI, MIRANDA & MOEHLECKE, 2015, p. 4). 

   O atual PDI da UEFS foi desenvolvido a partir da escuta da comunidade acadêmica. De 

acordo ao site da instituição primeiramente foi construído um questionário eletrônico de 

pesquisa, o qual foi disponibilizado pela Comissão Central de Elaboração, por meio de e-mail 

para a comunidade universitária, este deveria ser respondido no prazo estipulado pela comissão. 

Em seguida foram organizadas oficinas temáticas onde discutira-se e elencaram-se 

coletivamente as principais ações que serão desenvolvidas nos cinco anos de vigência do plano 

2017-2021. O PDI da UEFS é composto pelos eixos oportunidade de melhoria, ações, meta, 

indicador e prazo para as áreas a saber: 1) ensino de graduação; 2) pesquisa, pós-graduação e 

inovação; 3) extensão e cultura; 4) assistência estudantil e ações afirmativas; 5) gestão de 

pessoas; 6) Internacionalização; 7) gestão e financiamento. Nota-se que há neste documento 

um eixo voltado para a internacionalização, sobre o qual faço algumas observações. 

  Dentre as ações de melhorias previstas para 2017, 2018 e para o corrente ano 2019, me 

detenho naquelas que tem implicação para o processo de internacionalização. Embora todas as 

ações sejam relevantes, há dois pontos que destaco neste trabalho: Institucionalizar a política 

de internacionalização da UEFS e criar uma política linguística. Sabendo da necessidade dessas 

ações para o avanço do processo, a instituição busca constituir uma comissão composta com 

dez membros para tratar de assuntos referentes a institucionalização da política de 

internacionalização, além de criar e publicar uma minuta de Política de Internacionalização. 

Estão previstas para este ano duas ações: Tramitar um parecer nas instâncias acadêmicas 

responsáveis (29 colegiados, 4 câmaras e 8 departamentos) e tramitar nos Conselhos Superiores 

(2 conselhos). Em relação a criação de uma política linguística a instituição comprometeu-se 

em criar uma comissão e uma minuta sobre o tema, ofertar cursos de português para 

estrangeiros, a meta são 12 turmas por ano, o ensino da língua portuguesa passa a ser obrigatório 

para estrangeiros, além de ofertas de disciplinas em outros idiomas. Ainda para este ano a meta 

é apoiar a implantação de um centro de línguas. A tabela com o eixo sobre internacionalização 

está disponível no anexo A. 
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Por esta razão, considero importante fazer-se uma distinção entre política linguística e 

planejamento linguístico, que embora estejam interligados são eixos diferentes, como discute 

Cooper: 

O primeiro eixo tem tradicionalmente se voltado para uma prática de caráter 

estatal-legislativo, debruçando-se, por exemplo, sobre a oficialização de 

línguas, a escolha de alfabeto para a representação gráfica de uma língua, a 

hierarquização formal das línguas (línguas de trabalho, oficiais, nacionais, por 

exemplo), entre outros. O segundo eixo tem focado a implementação das 

decisões sobre a língua através de estratégias (políticas), como as políticas 

educacionais, com vistas a influenciar o comportamento dos sujeitos em 

relação à aquisição e uso dos códigos linguísticos. (COOPER, 1989 apud 

SEVERO 2013, p. 451-452) 

Na revisão de bibliografia proposta em seu trabalho, Passoni & Gomes (2016, p. 243) 

indicam que Calvet (2007) define como políticas linguísticas: 

[...]todas as determinações das grandes decisões referentes à língua e 

sociedade e, planejamento linguístico, como a implementação das decisões 

determinadas nas discussões políticas. Partindo deste pressuposto 

concordamos com o autor que os conceitos apresentados são indissociáveis, 

pois para a determinação de uma lei linguística, precisam ser estudados 

indivíduos e instituições envolvidos na elaboração e nas implementações 

destas normativas. (CALVET, 2007 apud PASSONI & GOMES, 2016, p. 

243). 

Política Linguística segundo Oliveira (2016, p. 383) “são tomadas de decisões sobre as 

línguas e ações sobre as línguas”. O mesmo autor a entende como sendo “uma área das políticas 

públicas, concebidas e executadas por instituições que têm ingerência na sociedade, como os 

Estados, os governos, as igrejas, as empresas, as ONGs e associações, e até as famílias” 

(OLIVEIRA, 2016, p.384). Logo, a universidade também é uma instituição na qual pode-se 

fazer política linguística. Já a CAPES considera política linguística como “uma área da 

linguística, dentro da subárea de sociolinguística ou de linguística aplicada.” Sendo a 

aprendizagem de línguas estrangeiras uma ação da política linguística forte aliada para o 

desenvolvimento da internacionalização. 

É sabido que com a intenção de inserir-se no mundo globalizado o Brasil criou 

programas de internacionalização, como por exemplo, o Ciências sem Fronteiras (CsF), em 

2011, em parceria com os Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do 

Ministério da Educação (MEC). O programa supracitado tinha o objetivo de “promover a 

consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da 

competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional”. Devido a 
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necessidade dos candidatos fazerem provas de proficiências em inglês como TOEFL (Test of 

English as a Foreign Language) e o IELTS (English Language Testing System), o programa 

não teve adesão como esperava, já que as provas eram de difícil acesso. Preocupado com a 

situação, o governo criou o Inglês sem Fronteiras a fim de solucionar essa questão, neste caso, 

as IES brasileiras credenciadas passariam a aplicar o TOEFL.  

Após a criação do programa citado anteriormente, descobriu-se o seguinte problema: 

muitos dos alunos brasileiros não apresentavam as competências linguísticas necessárias 

exigidas para estudar na IES de destino. Com isso, o governo viu-se obrigado a investir no 

ensino da língua inglesa, desse modo, passou a ofertá-lo nas universidades. Em 2012, implantou 

o Idiomas sem Fronteiras (IsF), que de acordo ao site do programa o objetivo principal do 

mesmo é “promover ações em prol de uma política linguística para a internacionalização do 

Ensino Superior brasileiro, valorizando a formação especializada de professores de línguas 

estrangeiras”. Atualmente, o IsF oferece cursos em alemão, espanhol, francês, japonês e inglês, 

para estudantes, professores e técnicos-administrativos das IES cadastradas como Núcleos de 

Línguas (NucLi). Esses cursos podem ser oferecidos de forma presencial ou online a depender 

do idioma, são ofertados ainda testes de nivelamento e proficiência. 

 

2.3 PROFICIÊNCIA LINGUÍSTICA NO PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO 

UNIVERSITÁRIA 

A pouca proficiência linguística pode retardar e/ou estagnar o movimento de 

internacionalização, visto que para fazer uma mobilidade acadêmica muitas IES exigem do 

candidato um determinado nível de proficiência, alguns acabam desistindo ou mudando de 

instituição pela falta desse requisito. Em relação a proficiência linguística Teixeira da Silva 

(2000), afirma que: 

é proficiente o indivíduo que em situações reais de comunicação é capaz de 

atuar fazendo uso das formas que são gramaticalmente corretas e socialmente 

adequadas, e que for capaz de negociar significados envolvendo não só 

conhecimentos linguísticos, mas outros conhecimentos compartilhados e 

capacidades: conhecimento de mundo, competências estratégicas, textuais, 

discursivas, culturais: não apenas regras de língua, mas também regras de uso 

da língua. A proficiência envolve não apenas conhecimento estático, seja de 

língua, de uso da língua ou de conhecimentos das normas socioculturais, como 

também uma competência comunicativa, ou seja, a capacidade de saber usar 

a língua, usando essas regras mencionadas, ultrapassando barreiras impostas 

pela própria situação de comunicação (TEIXEIRA DA SILVA, 2000, p.54-

55).  
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  Os exames de proficiência em LE são usados com o intuito de avaliar as necessidades 

reais do uso da língua em diferentes contextos de comunicação. Para que o falante seja 

proficiente em uma língua, é necessário que ele saiba usá-la e adequá-la às diferentes situações 

em que está inserido. Segundo Busnardi e Fernandes (2010): 

Para provar seu nível de proficiência em uma LE, o falante deverá ter 

necessariamente competência linguística e comunicativa nessa língua, uma 

vez que testes de língua avaliam o candidato a partir de sua atuação em 

determinadas situações comunicativas; daí, a inseparabilidade das duas 

noções. (BUSNARDI & FERNANDES, 2010, p.) 

O Marco Comum Europeu de Referência para as Línguas (MCER), é uma ferramenta 

utilizada para medir os conhecimentos de um idioma, o mesmo é dividido em três níveis que 

por sua vez são divididos em subníveis, totalizando-se em seis níveis, que vai desde o básico 

A1 ao avançado C2, cada nível corresponde a um perfil linguístico.  

O Ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, deve ser uma das ações para 

desenvolver políticas linguísticas em uma instituição. Diante disso, é preciso conhecer a 

realidade linguística da IES, abrangendo todas as categorias, para então criar um planejamento 

linguístico. A aquisição de LE proporciona a democratização do conhecimento, e é um direito 

de todo cidadão para a expansão de mundo e o diálogo intercultural. A UNESCO aponta que: 

“num mundo culturalmente diverso torna-se necessário desenvolver novas visões sobre o 

diálogo intercultural que superem as limitações do paradigma do diálogo entre civilizações” 

(UNESCO, cap. II, p. 9). 

Com base nos PCNs (2000, p. 11), aprender uma Língua Estrangeira Moderna “qualifica 

a compreensão das possibilidades de visão de mundo de diferentes culturas, além de permitir o 

acesso à informação e à comunicação internacional, necessárias para o desenvolvimento pleno 

do aluno na sociedade atual.” 

Partindo do pressuposto que o mundo é culturalmente diverso, aprender línguas vai além 

do “saber se comunicar”, pois, possibilita a abertura de novos horizontes, faz com que a pessoa 

seja tolerante e respeite as diferenças culturais do outro. Destarte, é de extrema relevância 

refletir sobre a importância de aprender línguas para o fortalecimento do processo de 

internacionalização. De acordo com Santos (2004, p. 12): 

quando se ensina ou se aprende uma língua estrangeira ou segunda língua, não 

se pretende formar 'analistas da língua', mas indivíduos capazes de usar todos 

os recursos que a língua oferece para compreender e se fazer compreendido, 

para inserir-se no mundo como sujeito, com sua cultura, seus modos de 

identificação, sua visão de mundo etc. 
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No âmbito acadêmico, a proficiência linguística é extremamente importante, pois 

possibilita que o sujeito use a língua estrangeira como instrumento de comunicação oral, dentro 

da universidade, seja interagindo com pessoas do próprio país, ou de outro que esteja em 

mobilidade acadêmica, ou seja colega de classe, trabalho (no caso de professores e servidores 

técnicos). Permite ainda a leitura e compreensão de referências bibliográficas em outros 

idiomas, aumentando a gama de conhecimento e oportunidades. 
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3. INVESTIGANDO AS IMPLICAÇÕES PARA INTERNACIONALIZAÇÃO: 

METODOLOGIA 

Nesta seção apresento a metodologia para o desenvolvimento desta investigação. Faço 

a opção por apresentar a natureza da pesquisa, o seu contexto, os participantes escolhidos, 

instrumentos e procedimentos de pesquisa e o processo de análise dos dados gerados. Este 

estudo caracteriza-se como pesquisa quali-quantitativa. Sigo a interpretação de Fonseca (2002, 

p.20) que esclarece que “a utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite 

recolher mais informações do que se poderia conseguir isoladamente”, pois farei um 

levantamento estatístico, o que possibilita obter respostas precisas que podem apontar 

“frequências e indicativos” da realidade que se investiga. Ao passo que também busco conhecer 

algumas opiniões e valores dos participantes da pesquisa com relação ao ensino-aprendizagem 

de línguas. 

3.1 ESTUDO DE CASO         

Esta pesquisa se caracteriza como um estudo de caso. Em consonância com Yin (apud 

Gil, 2008, p. 58) que o entende como: “um estudo empírico que investiga um fenômeno atual 

dentro do seu contexto de realidade, quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não 

são claramente definidas e no qual são utilizadas várias fontes de evidência.” Entre os diferentes 

propósitos deste tipo de pesquisa um deles é “explorar situações da vida real cujos limites não 

estão claramente definidos.” (GIL, 2008, p.58).  

3.2 ANÁLISE DOCUMENTAL  

Uma primeira parte desta pesquisa, toma como referência a pesquisa documental. Irei 

valer-me da análise de documentos que tratam sobre internacionalização, os quais pertencem a 

instituição, como o Plano de Desenvolvimentos Institucional (PDI). Optei por este documento 

porque nele são definidas a missão da IES, a política pedagógica institucional, as metas e 

objetivos a serem alcançados em um período de quatro anos, as quais englobam 

Internacionalização e Política Linguística que são tratadas neste trabalho.  Documentos sobre 

Política Linguística e informações de conhecimento público disponíveis no site e redes sociais 

da AERI que contém informações sobre internacionalização.  

3.3 CONTEXTO DA PESQUISA  

O contexto desta pesquisa é a Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), 

fundada em 1970, no estado da Bahia que conta com 28 cursos distribuídos em 9 departamentos 



 

 

27 

 

 

em seu campus sede, localizado no Portal do Sertão. De acordo com o site4 oficial da 

universidade o objetivo social da mesma é:  

Preparar cidadãos que venham a exercer, tanto liderança profissional e 

intelectual no campo das atividades a que se propõem, quanto a terem 

responsabilidade social no sentido de serem capazes de desempenhar, 

propositivamente, o seu papel na definição dos destinos da sociedade baiana 

e brasileira. 

A instituição vem desenvolvendo um trabalho de qualidade e excelência, equiparando-

se as universidades mais importantes do país, o que tem se revertido em credibilidade 

acadêmico-científica. As avaliações realizadas por órgãos oficiais do Estado e da União, quanto 

à capacidade instalada para os cursos que são oferecidos e a instalação de outros, às quais tem 

obtido, sem exceção, aprovações com referenciais, sempre positivos, inclusive, com destaque 

regional e nacional em desempenho docente, estas aprovações mostram que esta Universidade 

mantém inarredável o princípio que sempre defendeu: assegurar-se como uma universidade 

pública, gratuita e de qualidade. 

Dentro deste universo, destaco o Departamento de Letras e Artes (DLA) como núcleo 

da investigação. Atualmente, o DLA é constituído por 5 cursos de licenciaturas, a saber: 

Licenciatura em Letras Vernáculas, Licenciatura em Letras com Espanhol, Licenciatura em 

Letras com Inglês, Licenciatura em letras com Francês e Licenciatura em música. E totalizado 

em números é formado por 96 professores. A escolha por este departamento se deu porque nele 

concentram-se os cursos dedicados à formação de professores de línguas-culturas, é onde está 

lotado os especialistas responsáveis por contribuir para o processo de Política Linguística da 

instituição que está em construção, além de ser onde está cadastrado o grupo de pesquisa que 

estuda o tema da internacionalização. 

3.4 PARTICIPANTES DA PESQUISA  

Os participantes desta pesquisa foram os docentes lotados no DLA da UEFS que 

lecionam componentes curriculares nos cursos de Língua Estrangeira (Letras Português-

Espanhol, Letras Inglês e Letras Francês). Fizeram parte deste estudo 15 docentes. Ao 

responderem ao questionário consegui chegar ao seguinte perfil: 73,3% são do sexo feminino 

e 23,6% do sexo masculino, a maior porcentagem também atua na área de Pós-graduação. A 

maior parte dos participantes que responderam ao questionário são de Línguas Estrangeiras 

 
4
Disponível em: <www.uefs.br> Acesso em 15 de abr 2018. 
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(60%), seguidos de Linguística (26,7%) e de Literatura (13,3%) e tem uma idade compreendida 

entre 25 anos e 64. Os gráficos estão disponíveis no apêndice D. 

 

3.5 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

Foi escolhido como instrumento de pesquisa um questionário semifechado. O 

documento é composto de quatro partes. Foi organizado na ferramenta Google forms, pois 

permite o acesso individual ao documento eletronicamente e seu preenchimento por parte do 

participante de acordo com sua disponibilidade dentro do tempo determinado de 15 dias após 

assinatura do termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). Também foi levado em 

consideração que este formato contribui para o melhor tratamento dos dados e é uma prática 

sustentável.   

Fiz a opção pelo questionário porque é uma “técnica de investigação composta por um 

conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre 

conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, 

comportamento presente ou passado etc.” (GIL, 2008, p.121). Ainda Gil explica as vantagens 

de seu uso como a possibilidade de atingir um grande número de informantes, além de garantir 

o anonimato das respostas e as pessoas poderem escolher o momento que mais lhe convém para 

respondê-lo, sem influências do pesquisador, visto que o mesmo não estará presente. Estas 

foram algumas razões que apoiaram a minha escolha. Elaborei dois modelos de questionários 

(disponíveis nos apêndices A e B), sendo um para os docentes e outro para os servidores 

técnicos administrativos, visto que a intenção era atingir todos os servidores lotados do 

Departamento de Letras e Artes. No entanto, no desenvolvimento da pesquisa5, não houve a 

participação dos técnicos administrativos, já que os questionários foram enviados para o correio 

eletrônico destes e não obtive respostas, devido a isso, o seguimento da pesquisa se deu apenas 

com o corpo docente, e para tanto, foi necessário fazer alguns ajustes na construção deste 

trabalho. 

Os questionários foram divididos em quatro categorias. A primeira trata do perfil dos 

participantes, a segunda é referente ao ensino-aprendizagem de línguas, a seção três diz respeito 

a proficiência de línguas e atividades na UEFS e a última seção é referente a proficiência 

 
5 O projeto de pesquisa inicial foi aprovado pelo Comitê de Ética consubstanciado de número 

(97445018.1.0000.0053) e intitulado como: Proficiência Linguística de docentes e técnicos-administrativos de 

uma universidade baiana. 
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linguística e internacionalização.  

Para definir os participantes da pesquisa, optei como primeiro passo entrar em contato 

por correio eletrônico enviado por mim e a professora orientadora. Nele constou o convite para 

participação na pesquisa apresentando-os ao TCLE. Também, foi dado como informe em 

reunião departamental que aconteceria a pesquisa e, posteriormente, entrei em contato 

individualmente com os professores e servidores técnicos a fim que sinalizassem se tinham ou 

não interesse em contribuir com a pesquisa e pedi-lhes que assinassem o TCLE em duas vias. 

Os participantes ficaram cientes dos riscos do estudo que poderia trazer constrangimento para 

responder alguma pergunta relativa ao nível de proficiência linguística e a relação que o 

servidor estabelece com as línguas estrangeiras e, consequentemente com suas atividades na 

universidade. Este eventual risco de ordem subjetiva inclui ainda a reflexão e/ou dúvidas sobre 

o seu processo de aprendizagem. Por isso, garanti que suas respostas são confidenciais, de que 

o processo de elaboração do questionário poderia ser interrompido a qualquer momento e de 

que a pesquisa seria conduzida por pesquisador qualificado sob devida orientação e estaríamos 

disponíveis para assisti-lo durante todo o processo de geração de dados, esclarecendo quaisquer 

dúvidas ou questionamentos que desejasse abordar (antes, durante e após o término da 

pesquisa). 
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4. POSSÍVEIS IMPLICAÇÕES PARA INTERNACIONALIZAÇÃO :DESCRIÇÃO E 

DISCUSSÃO DOS DADOS  

Nesta seção apresento os dados gerados a partir do questionário aplicado, organizando 

as informações nas seguintes categorias: 1) Ensino-aprendizagem de línguas; 2) Proficiência 

linguística e atividades na UEFS; 3) Proficiência Linguística e Internacionalização. 

4.1 ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS 

  Nesta categoria visou-se fazer um breve mapeamento a respeito do perfil dos docentes 

como proficientes de línguas. Para tanto, identificar a proficiência linguística dos docentes e 

saber as necessidades e desejos dos mesmos a respeito do ensino-aprendizagem de LE é um 

primeiro passo para refletir ações relacionadas com a Política Linguística e o planejamento 

linguístico. 

 Os dados gerados por meio do questionário mostram que a maior parte dos docentes 

informam que são proficientes em alguma língua estrangeira, mais especificamente 93,3%. 

Infere-se que isso se dá devido ao fato de que 60% dos participantes são professores que atuam 

na área de línguas estrangeiras. Destacou-se a proficiência em língua espanhola que representa 

um percentual de 40%; seguida da proficiência em língua inglesa (33,3%), depois proficientes 

em língua francesa (26,7%); e 13,3% indicaram ter proficiência em outras línguas, como 

português como língua estrangeira. (Ver gráfico 5 do apêndice D). Sinalizo que somente 2 

professores eram proficientes em mais de uma língua estrangeira, e apenas um deles indica os 

exames realizados, o outro diz que não realizou testes, no entanto, informa ter feito mobilidade 

em um país de uma das línguas que afirma ser proficiente. No questionário ainda foi solicitado 

que fosse informado o exame de proficiência realizado. Neste ponto, 60% dos participantes 

responderam que havia realizado alguma prova de proficiência ao longo da vida. Com relação 

à língua espanhola foi citada a realização do   DELE (Diploma de Espanhol como Língua 

Estrangeira) e exame aplicado por Escola de idiomas na Espanha, foi apontado também a 

realização do CELPE-Braz já que entre os participantes tem um professor estrangeiro e com 

relação à proficiência de língua inglesa foi citado por um dos professores a realização de exames 

como TOEFL, ( Test of English as a Foreign Language), Michingan, desenvolvido pela 

Universidade de Michigan,   Chambrige, (os testes de Inglês de Cambridge são um conjunto de 

certificações de Inglês),  Cepal e Cefal. É oportuno fazer duas sinalizações: (1) as provas de 

proficiência em línguas estrangeiras realizadas em processo seletivo de pós-graduação foram 

http://www.ef.com.br/certificados-ingles/cambridge-teste/
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também apontadas como exames que atestam a proficiência e (2) a Universidade Federal da 

Bahia (UFBA) foi apontada como centro aplicador das provas. 40% (5) dos participantes 

informam que ainda não realizaram testes de proficiência. Entretanto, 4 indicaram possuir 

proficiência em uma LE. Apenas um diz que ainda não aprendeu nenhuma língua estrangeira. 

No tocante à (as) finalidade (es) para qual (is) os/as participantes indicam fazer uso da 

língua estrangeira foram indicadas: a compreensão de textos escritos, comunicação oral, 

comunicação escrita, para fins acadêmicos, leitura de artigos, apresentar trabalhos e organizar 

oficinas participar de seminários, palestras e conversar com amigos, ouvir música e ministrar 

aulas. (Ver gráfico 8 apêndice D). 

Quando indagados sobre como aprenderam a língua, 33,3% afirmaram que aprenderam 

em cursos de idiomas; 26,7% estudando sozinho e 33,3% responderam a opção outro. Um 

informante aponta que ainda não aprendeu uma língua estrangeira, o que diverge da questão 

anterior, já que este havia indicado que é proficiente em francês, o que me permite inferir que 

houve uma divergência de informação, ou dificuldade de compreender a questão. Nenhum deles 

respondeu que aprendeu por imersão em um contexto de língua estrangeira.  

No que concerne ao curso de idiomas no qual aprenderam a língua, o questionário 

continha como opções os cursos oferecidos pela UEFS (Programa Portal, Palle, PROFALE e 

IsF) e a opção outros. Dos 15 participantes somente 7 responderam a essa questão. Apenas um 

deles aprendeu a língua em cursos ofertados pela universidade, mais especificamente no Núcleo 

Palle, enquanto 6 (85,7%) informaram ter aprendido em outros meios, conforme mostra o 

gráfico 10 do apêndice D. 

Em relação ao tempo que estudou a língua 80% que corresponde a 12 dos docentes, 

apontaram que estudaram a LE por mais de 6 meses, enquanto um informante disse ter estudado 

por 2 semestres, um indicou que estudou até um semestre e um colaborador respondeu que não 

completou o primeiro semestre. 

Quando questionados se gostariam de aprender outra língua 93,3% (14 participantes) 

responderam sim, enquanto 1 informante apontou que não gostaria de aprender outro idioma. 

Em relação a língua que gostaria de aprender o questionário era composto de algumas opções 

a saber: inglês, espanhol, francês, japonês, mandarim, árabe, russo italiano, alemão, turco, além 

das opções outras e nenhuma. O gráfico 13 que se encontra no apêndice D mostra o resumo 

desses resultados. A língua inglesa ficou em primeiro lugar com o percentual de 60.Em seguida 

aparece o francês com 40%. Logo depois aparecem espanhol e italiano com 33,3%. Com 13, 
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3% ficaram mandarim, árabe e a opção outras. Japonês e alemão obtiveram 6,7% do percentual. 

As opções turco e nenhuma não obtiveram porcentagem. 

Em relação a (as) finalidade (s) para qual (is) gostariam de aprender outras línguas, os 

participantes indicaram as seguintes: comunicação oral, compreender textos escritos, 

comunicação escrita, assistir filmes e uma menor parte para fins acadêmicos, conforme 

apresenta o gráfico 14 (Apêndice D). Isso demonstra que há um interesse maior em aprender 

uma LE para fins extra acadêmicos, não uma preocupação em ministrar aulas em uma língua 

diferente da de sua disciplina por exemplo, para professores de línguas ou diferente da materna 

no caso de professores de literatura e linguística, como ocorre em algumas universidades que 

já possuem uma política linguística de internacionalização mais bem definida. 

4.2 PROFICIÊNCIA DE LÍNGUAS E ATIVIDADES NA UEFS 

As informações destacadas nesta categoria visam investigar a relação entre a 

proficiência de línguas dos docentes com as atividades desenvolvidas na UEFS, sejam elas 

associadas a sua disciplina ou a instituição como um todo. 

Primeiro buscou-se saber se o docente já havia participado de alguma atividade na 

instituição na qual foi necessário utilizar alguma língua estrangeira. Como é demonstrado nos 

resultados do gráfico 15 que se encontra no apêndice D, 80% dos docentes responderam que 

sim, enquanto 20% responderam não. Dos 15 docentes participantes da pesquisa, apenas 12 

indicaram quais foram os tipos de atividades.  Constata-se que a maior parte indicou a opção 

aulas que representou 83,3%); o que neste caso é natural, visto que dos 15 informantes da 

pesquisa 9 são da área de LE, e as aulas dos cursos de línguas da universidade geralmente são 

ministradas na língua alvo em sua maior parte. Dos informantes que são da área de LE apenas 

um não respondeu a opção aula, enquanto que dos 4 da área de linguística um disse que foi 

necessário usar uma LE em aulas, dos 2 participantes da área de literatura um apontou que foi 

preciso utilizá-la. Em seguida com o percentual de 58,3% os informantes apontaram eventos; 

palestra representou o percentual de 50%; Cursos de línguas 8,3%; Grupo de conversação 

16,7% e a opção outras também ficou com 16,7%. (Para uma melhor visualização consultar o 

gráfico 16 do apêndice D). 

Questionados se já deixaram de participar de alguma atividade na UEFS porque não 

tinham proficiência em uma (s) língua (s) estrangeira, a maioria, mais precisamente 13 

docentes, nunca deixou de participar de atividades na universidade por esse motivo, como 
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mostra o gráfico 17 do apêndice D. No entanto, 2 colaboradores revelaram já terem deixado de 

participar de atividades na instituição porque não tinham proficiência. 

Em relação aos tipos de atividades que deixaram de participar, podemos verificar no 

gráfico 18 do apêndice D, um docente respondeu palestras e o outro afirmou já ter deixado de 

participar de eventos pelo motivo mencionado anteriormente.  

Procurou-se saber se os docentes costumam indicar referências bibliográficas em outras 

línguas em seu plano de disciplina. Conforme aponta o gráfico 19 que se encontra no apêndice 

D, a maior parte deles (66,7%) revelaram que sim e 33,3% responderam que não. Sobre a 

importância de disponibilizar ou não referências em outras línguas o informante A relata que 

não acredita ser importante, pois trabalha somente com estudo de língua inglesa. Para o 

informante B é importante sim. O mesmo acredita que o contato com o texto original 

proporciona outras experiências. O informante C respondeu que sim. “Trabalho com a 

metodologia do ensino de língua o que com certeza é importante que se passe referências na 

língua a qual trabalho, no meu caso específico, Língua Espanhola.” O informante D acredita 

que sim. Segundo o mesmo, as fontes de estudo e pesquisa devem ser diversificadas e 

contemplar perspectivas amplas. Para o informante E, é importante, porque possibilita 

“variedade, novos conceitos, outras visões científicas, descentramento cultural”. O docente F 

respondeu que sim, porém, não fez justificativa. Para o informante G é importante para ampliar 

as fontes bibliográficas. O H diz que sim. “É preciso garantir um processo de aprendizagem 

intercultural, ampliando as possibilidades teóricas de cada disciplina para o que é produzido 

internacionalmente.” O docente I acredita que sim, para ampliar os conhecimentos. O J   diz 

que é importante “porque a maior parte do conhecimento está em outras línguas.” Para o 

docente K é uma das formas utilizadas para enriquecer a experiência linguística do aluno. Já o 

L justifica sua resposta dizendo que essa iniciativa estimula a aprendizagem de outra língua. 

Para o M é importante, porque enriquece o nível cultural do educando. O docente N justifica 

sua resposta falando que referências em outas línguas possibilitam maior acesso ao 

conhecimento. Já para o informante O estimula pesquisas em outras culturas, outras visões do 

mundo. 

Compreende-se que 99% dos docentes reconhecem a importância em disponibilizar 

referências em outras línguas, os motivos são diversos, embora sejam parecidos. 

Sobre a (as) língua (as) essencial (ais) para o desenvolvimento da sua disciplina, a tabela 1 do 

apêndice E, mostra que a maior parte, 7 entre 12 respondentes, apontaram o inglês como uma 
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das opções, embora somente dois deles tenham indicado apenas a língua supracitada. Aparecem 

também como opções espanhol, francês, português, italiano, alemão, latim e todas as românicas. 

Entre as línguas citadas as mais apontadas após o inglês são espanhol e francês.  

A respeito do interesse em ministrar aulas em língua estrangeira na instituição 66,7 % 

que corresponde a 10 docentes, revelaram que teriam interesse. Já 33,3%, mais precisamente 5 

docentes não demonstraram interessar-se por essa prática, como mostra o gráfico 23 do 

apêndice D. 

4.3 PROFICIÊNCIA LINGUÍSTICA E INTERNACIONALIZAÇÃO 

No que concerne a participação em mobilidades acadêmicas dos 15 participantes apenas 

um revelou já ter participado. (Resultados no gráfico 21 do apêndice D). Observa-se que o 

percentual de docentes que não participaram de mobilidade é muito elevado, é possível atribuir 

esse resultado as dificuldades e faltas de oportunidades para a participação dos mesmos nesse 

tipo de atividade, já que devido ao perfil informado, as práticas de mobilidade eram mais 

restritas. Pediu-se ainda que em caso de já terem realizado mobilidade, indicassem qual foi a 

instituição anfitriã. Como houve apenas uma resposta afirmativa, consequentemente obtivemos 

unicamente uma instituição: Université d'Artois à Arras, a qual está localizada em Arras, 

França. Foi questionado também se já tinha proficiência na língua da instituição de ensino 

superior de destino, de acordo ao mesmo já possuía a resposta foi afirmativa. Os professores 

assinalaram que mesmo ainda não tendo esta experiência, eles demonstram interesse.  

Questionados sobre para qual instituição de ensino superior gostariam de ir as opções 

apresentadas foram: Portugal, alguma instituição dos Estados Unidos ou Europa, alguma cuja 

idioma vernáculo seja o espanhol, alguma instituição Iberoamericana, MIT e Complutense de 

Madrid. É notório a predileção por IES que estejam localizadas nos Estados Unidos ou Europa, 

isso fica comprovado nas respostas dos participantes, o que de certo modo, pode inferir-se que 

ainda há uma certa preferência pelo inglês/espanhol/francês dos países hegemônicos. 

Dos 7 informantes que indicaram ter interesse em realizar mobilidade, 6 revelaram que 

já possui proficiência na (s) língua (s) do país de destino, apenas um ainda não a possui. Os 

docentes foram questionados se acreditam que é importante aprender uma língua estrangeira 

para esse processo de mobilidade. Como é possível verificar no gráfico 25 do apêndice D, foi 

unânime as respostas, 100% dos participantes reconhecem a importância de uma LE para a 

realização da mobilidade acadêmica. 
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Quanto ao apoio a criação e fortalecimento de políticas voltadas para a 

internacionalização universitária todos os participantes demonstraram que apoiam essas ações. 

(Ver gráfico 26, apêndice D). Questionados se consideram importante para a sua formação 

ações voltadas para a internacionalização, todos afirmaram que sim como exposto no gráfico 

27 do apêndice D. 
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5. ANÁLISE DOS DADOS 

Para a análise dos dados, adotei como princípio a triangulação de métodos (qualitativo-

quantitativo). Assim, parte dos dados descritos são tabulados automaticamente na ferramenta 

do google forms e as respostas às perguntas abertas são analisadas em conjunto com os gráficos 

dialogando com o marco teórico discutido e o PDI da instituição. 

5.1 DISCUSSÃO DO RESULTADOS 

A partir das informações que emergiram do questionário descrito na seção anterior é 

possível realizar algumas inferências a respeito da caracterização dos docentes como aprendizes 

de línguas. Nota-se que o grupo que participou da pesquisa aponta ser proficiente em uma 

língua-cultura, geralmente, aquela em que atua como docente em um dos cursos de licenciatura 

de línguas estrangeiras. Esta situação apresenta-se como um dos desafios na construção de um 

projeto de universidade plurilingue tendo em vista que podemos dizer que deveríamos contar 

para tanto com pessoas que tenham uma competência plurilíngue em formação. Entendendo-a 

da seguinte maneira: 

A competência plurilíngue e pluricultural refere-se à habilidade de usar 

línguas para propósitos de comunicação e tomar parte em interação 

intercultural, onde uma pessoa vista como um agente social tem proficiência, 

de níveis variados, em diversas línguas e experiência de diversas culturas 

(CONSELHO DA EUROPA, 2001, p. 168) 

Assim, compartilho uma preocupação em organizar ações direcionadas a este grupo já 

que a maior parte das estratégias de formação de formação linguística está centrada no corpo 

discente.  Esta preocupação relacionada a este grupo é relevante porque neste Departamento 

concentra-se o grupo de especialistas que são responsáveis por articular uma dinâmica como 

coordenação de cursos de línguas, aplicação de provas de proficiência e estão organizando a 

Política Linguística da instituição.  

Percebe-se que a questão de exames de proficiência ainda é algo pouco concretizado 

entre o corpo docente da instituição. A UEFS desde o ano de 2017 realiza a prova de 

proficiência do TOELF pelo NucLi, no entanto, não é centro aplicador de outras avaliações, 

isso acaba dificultando a prática, com isso eles acabam realizando algum tipo de exame apenas 

em caso de necessidade para um fim específico, e se dirigindo até um centro aplicador. 

De posse destas informações, a instituição a partir dos setores responsáveis pode 

articular as ações que constituem o Planejamento Linguístico é essencial para a tomada de 
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decisões sobre as línguas na instituição, para saber as reais necessidades do corpo docente e 

discente e a partir disso estabelecer metas e planos, como por exemplo, abertura de cursos de 

línguas, níveis, as línguas que estes desejam aprender a fim de alcançar seus objetivos 

necessidades e interesses. No questionário, entre as línguas definidas como pré-selecionadas, 

destaca-se a língua inglesa, talvez, devido ao seu entendimento como “língua franca 

internacional”. Leffa (2001, p. 342) aponta: 

 [É] língua estrangeira mais estudada no mundo. Há uma série de fatos que 

contribuem para isso, entre os quais podemos destacar os seguintes: (1) o 

inglês é falado por mais de um bilhão e meio de pessoas; (2) o inglês é a língua 

usada em mais de 70% das publicações científicas; (3) o inglês é a língua das 

organizações internacionais. A razão mais forte, no entanto, é o fato que o 

inglês não tem fronteiras geográficas. Enquanto que o chinês, por exemplo, 

também é falado por mais de um bilhão de pessoas, a língua chinesa está 

restrita à China e alguns países vizinhos. O inglês, por outro lado, é não só 

declaradamente a língua oficial de 62 países, mas é também a língua 

estrangeira mais falada no mundo: para cada falante nativo há dois faltantes 

não-nativos que a usam para comunicação. O inglês é provavelmente a única 

língua estrangeira que possui mais falantes não nativos do que nativos. 

 Apesar dos docentes apoiarem a criação e o fortalecimento de políticas para a 

internacionalização acadêmica e considerarem importante ações voltadas para esta, percebe-se 

que a universidade ainda se encontra em processo inicial nesse quesito, uma vez que as metas 

e ações nesse sentido presentes no PDI estão em desenvolvimento, com prazos até 2021 para 

serem colocados em prática 

Acerca da relação que os participantes da pesquisa mantém com os processos de 

internacionalização, destaco que a mobilidade acadêmica é um dos um dos caminhos que se 

sobressai. Com respeito a questão da mobilidade como as respostas descrevem existe um 

entendimento por estes profissionais que é significativo a universidade dedicar-se a esta função. 

Isto também é um interesse deles. Sinalizada sua importância e o desejo de realizar, sobretudo, 

para países mundialmente desenvolvidos, localizados na Europa e América do Norte, os quais 

“ainda detém a hegemonia na recepção de estudantes em processo de mobilidade”, como 

salienta Castro e Neto (2012).  

Este fato fica evidenciado nesta pesquisa, visto que ao serem questionados em qual IES 

gostariam de realizar mobilidade acadêmica caso tivessem esse desejo, apenas um dos sete 

docentes que responderam não apontou o país de destino, sua opção foi somente pela língua 

“alguma cuja idioma vernáculo seja o espanhol”, enquanto os outros indicaram alguma 
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instituição situada nessas regiões. Vale ressaltar que até mesmo os documentos de mobilidade 

incentivam países que estão na Europa e que falam inglês. 

Há de se ponderar, que a internacionalização acadêmica deve ser pensada de modo 

amplo, não apenas focada na mobilidade, que é apenas uma das estratégias utilizadas para este 

fim. O primeiro passo é criar uma política de internacionalização ativa bem definida e fortalecer 

as políticas linguísticas fazendo com que estas propiciem o plurilinguimo e a interculturalidade. 

De acordo com Knight (1999), conforme citado por Veiga (2011, p.25), “As estratégias são 

entendidas como as iniciativas tomadas para internacionalizar uma Instituição.” 

No eixo que trata sobre a internacionalização, entre as diversas “oportunidades de 

melhoria” no PDI, destaco a) institucionalizar a Política de Internacionalização; b) criar uma 

política linguística, c) estimular e apoiar coordenações de internacionalização nos 

departamentos. Estes três pontos são cruciais para o desdobramento e construção de uma 

universidade pautada na internacionalização. Esta pesquisa é um recorte de um departamento, 

mas é possível inferir o perfil da área de línguas estrangeiras que é formado pelos especialistas 

que devem pensar políticas linguísticas na instituição. Observa-se que este se encontra em 

processo embrionário, visto que os próprios docentes ainda estão em um nível inicial quando 

se trata de alguns pontos centrais para a perspectiva deste fenômeno.  Esse fato fica constatado 

ao questionar em quais línguas os participantes são proficientes. Apenas dois revelaram possuir 

proficiência em mais de uma LE.  

Os resultados evidenciam que apenas um docente participou de mobilidade acadêmica. 

Infere-se que isso acontece em decorrência do perfil da departamento, de acordo a faixa etária 

indicada pode-se considerar que as oportunidades para a realização de um intercâmbio eram 

mínimas ou nenhuma enquanto ainda eram discentes, visto que a abertura de editais para 

mobilidades internacionais são recentes se comparadas a época em que a maior parte dos 

docentes pesquisados se encontravam ainda na graduação ou pós-graduação. 

Cabe mencionar também que os sujeitos participantes da pesquisa em sua maioria 

acreditam ser importante a indicação de referência bibliográfica em outras línguas e até 

indicam, mas é necessário frisar que isso nem sempre é possível, já que a falta de proficiência 

em outras línguas restringe essa prática, em detrimento a isso o acesso a fontes primárias, ou 

fontes em outros idiomas muitas vezes são impossibilitadas. Muitos apontaram que o inglês é 

uma língua essencial para o desenvolvimento de sua disciplina, no entanto, como foi constatado 

nesta pesquisa, muito deles não têm o domínio da língua, o que acaba limitando o docente e, 
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consequentemente, o seu aluno que possivelmente também não o possua. Por outro lado, um 

docente de inglês que não tem proficiência em outras línguas, também fica limitado em 

consultar ou indicar referências em outros idiomas.  

Os docentes em sua maior parte expressaram o desejo em ministrar aulas em línguas 

estrangeiras, contudo, para que esse fato seja consumado é interessante que estes aprendam 

outras línguas além da área que está inserido. Um outro fator relevante é que apenas as aulas 

dos cursos de licenciaturas em línguas são ministradas no idioma, não temos aulas de outras 

áreas ou cursos ministradas em LE, como ocorre em algumas universidades de países da 

Europa, por exemplo. 

Este movimento torna-se fundamental no atendimento a novas perspectivas de discussão 

que implicam na internacionalização do currículo que traz à tona o debate acerca da educação 

intercultural e cidadania global construindo uma dinâmica  de “internacionalização no campus, 

provocando-nos a reconhecer o currículo como a base para a internacionalização  da educação 

– a internacionalização para todos, não apenas para os estudantes que saíram da sua escola, ou 

do seu campus para uma instituição estrangeira” (LUNA, 2016, p.7). E ainda, a organização de 

uma prática baseada na Abordagem de Intercompreensão [IC] “que visa desenvolver a 

compreensão mútua entre diferentes idiomas em interações nas quais pessoas se comunicam 

em sua própria língua” (GUIMARÃES E FINARDI, 2018, p. 24) 

Na pesquisa houve uma predominância da proficiência em língua espanhola, porém, 

vale ressaltar que a maior parte dos docentes que responderam ao questionário são responsáveis 

por disciplinas da língua em questão, logo, conclui-se que, devido a este fato, o percentual de 

docentes proficientes na língua é superior aos demais. Quanto a isso, poderia não acontecer se 

as pessoas soubessem mais de uma língua, pois, mesmo que o docente seja responsável em 

ministrar aulas de uma determinada disciplina, ou determinado curso de LE, ele poderia não ser 

proficiente unicamente na língua. Saliento o interesse demonstrado em aprender novos idiomas. 

Porém, cabe pontuar que de acordo as finalidades para que gostariam de aprendê-las, um 

número pequeno de docentes apontaram que seria para fins acadêmicos e também afastam-se 

de uma compreensão do significado do papel dos idiomas como Guimarães e Finardi (2018, p. 

21-22). Segundo Finardi (2018), as línguas adicionais (L2) são importantes para:  

1) manter a coesão nacional (FINARDI; CSILLAGH, 2016); 2) expandir o 

acesso à informação (FINARDI; PREBIANCA; MOMM, 2013; FINARDI; 

PORCINO, 2014); 3) expandir o acesso à educação online por meio de cursos 
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online abertos e dirigidos a um público amplo [Massive Online Open Courses 

- ou MOOC, na abreviação em inglês] (FINARDI; TYLER, 2015); 4) incluir 

imigrantes e refugiados (ORTIZ; FINARDI, 2015); 5) impulsionar a 

circulação da produção acadêmica mundial (FINARDI; FRANÇA, 2016); e 

6) promover a internacionalização crítica da educação superior (FINARDI, 

2018, p.21). 

Partindo dessa percepção cabe mencionar a supervalorização da língua inglesa, que é 

um dos entraves para o plurilinguismo. A abertura de editais para cursos da língua supracitada 

nas universidades, em específico na UEFS, ainda se sobrepõe as outras línguas. Nos último 

anos tivemos editais como Inglês sem Fronteiras, My English on line, Idiomas sem fronteiras, 

o qual oferecia bolsas do governo federal apenas para o ensino do inglês e no caso de outras 

línguas a bolsa era ofertada pela própria instituição, ou as aulas eram ministradas por 

professores voluntários. Até mesmo os cursos ofertados pelos programas PALLE e Portal 

mostram essa discrepância entre as línguas, uma vez que a maior procura é pelo idioma inglês. 

As turmas ficam completas com facilidade enquanto que nos cursos das outras línguas muitas 

vezes há sobra de vagas. 

O inglês é visto por muitos como a “a única” língua importante. É inegável o seu valor 

no cenário mundial, já que esta é a “língua franca internacional” mais utilizada do Planeta. 

Entretanto, cabe ressaltar que todas as línguas têm a sua importância, cada uma em sua 

individualidade, essa visão centralizada como já foi referida não possibilita a construção de 

espaços plurilíngues e interculturais. Acredito que esta concepção de que o inglês é a língua 

mais importante já parte da experiência na educação básica, uma vez que a língua moderna 

obrigatória da escola pública é o inglês, nas privadas em uma escala ainda pequena é oferecido 

também o espanhol. 

Por outro lado ainda é muito recorrente a crença de que a aprendizagem de uma LE nas 

escolas regulares não funciona. Percebe-se que o percentual de informantes que aprenderam 

uma LE sozinho ou em cursos de idiomas é bastante elevado, subentende-se que a escola regular 

da época da educação básica dos mesmos não propiciava o ensino de línguas satisfatório, 

ressalto que ainda permanece nos tempos atuais. Algumas pesquisas como de Moita Lopes 

(1996) e Leffa (2001), apontam que professores e estudantes afirmam não ser possível aprender 

uma LE na escola. Isso se dá devido a vários fatores como superlotação de salas, falta de 

recursos nas escolas, formação docente inicial e continuada, crenças, entre outros. Assim, os 
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estudantes veem os cursos de línguas como o lugar ideal para o ensino-aprendizagem de LE e 

recorrem a estes espaços em busca de uma “aprendizagem eficiente” (BARCELOS, 1995). 
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6. LUGARES POSSÍVEIS DE DESTINO: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A modo de conclusão, objetivo nesta seção retomar as perguntas de pesquisa que foram 

propostas nesta investigação apontando pontos de reflexão sobre como foi para mim a 

construção desta pesquisa. E, posteriormente, apresentar alguns encaminhamentos destes 

resultados para o cenário da pesquisa, do ensino e da extensão. 

6.1 RETOMADA DAS PERGUNTAS DE PESQUISA 

O processo de fazer a pesquisa com os participantes foi bastante desafiante. A submissão 

do projeto ao Comitê de Ética é um processo desafiante e de muita aprendizagem para minha 

formação como pesquisadora. Por outro lado, preciso pontuar que a formação do grupo para 

pesquisa apresentou dificuldades:  após a aprovação, ocorreu o encontro pessoal com os 

docentes para apresentar a proposta da investigação e solicitar o registro da assinatura do TCLE, 

neste processo muitas vezes não conseguia encontrá-los, em outras estavam ocupados e sem 

tempo naquele momento. Outra dificuldade foi obter a resposta ao convite através de correio 

eletrônico ou mesmo o preenchimento do questionário que foi menor que o número esperado. 

Acredito que o processo de Greve também contribuiu. 

Outra ressalva que faço tem relação com o número de participantes envolvidos que 

corresponde a uma pequena parte do total de docentes do DLA. Assim, o que apresentei é um 

recorte que aponta para um quadro mais geral, entretanto já denuncia características do grupo. 

Por fim, outro ponto a ser indicado foi a falta de participação dos servidores, já que não houve 

a devolutiva de respostas do instrumento de pesquisa o que implicou na reorganização da 

pesquisa que antes os incluía. 

Neste caminho foi possível chegar a três conclusões. A primeira conclusão é referente a 

seguinte pergunta: a) Em quais línguas estrangeiras e seus respectivos níveis os (as) professores 

lotados no Departamento de Letras e Artes são proficientes? Identifiquei que entre os 

participantes da pesquisa que integram o corpo docente a proficiência linguística em 

determinado idioma é correspondente a língua que ensina. Não havendo proficiência em outros 

idiomas, apesar de demonstrarem interesse em aprendê-los e acreditar ser importante. Uma 

segunda conclusão diz respeito a segunda pergunta norteadora deste trabalho b) Qual a relação 

entre sua proficiência linguística e as ações que desenvolvem na instituição? Identifiquei que 

as ações que desenvolvem na instituição ainda são restritas de acordo com a proficiência que 

possuem. Por último, em minha perspectiva, não observei que há implicação por parte dos 
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participantes em ser competente em uma língua estrangeira a fim de contribuir com o processo 

de internacionalização acadêmica da instituição. Esta preocupação está mais vinculada com 

uma dimensão pessoal. Desta forma, o fortalecimento de um debate acerca da construção de 

uma Política Linguística da instituição, uma proposta de internacionalização do currículo pode 

encontrar enfrentamentos para o desenvolvimento tendo em vista que me pareceu ainda frágil 

a dimensão da internacionalização entre os participantes.  

6.2 IMPACTOS E NOVOS ENCAMINHAMENTOS 

Ciente da amplitude do tema tratado nesta pesquisa e de que há muito ainda o que ser 

estudado acerca do mesmo, apresento os impactos com o desenvolvimento do trabalho em 

questão. Eles estão centrados em três aspectos: científico, de ensino-aprendizagem de LE da 

UEFS e do processo de internacionalização da UEFS. 

Como impacto científico, entendo que esta pesquisa poderá servir como fonte de 

consulta para futuros trabalhos relacionados com o processo de internacionalização e o processo 

de ensino-aprendizagem de línguas na UEFS e em outras instituições de ensino superior. Além 

disso, os resultados obtidos serão apresentados em outubro no evento do Grupo de Pesquisa 

ELCE – Educação para as Línguas e Culturas Estrangeiras e será encaminhado para o 

Departamento de Letras e Artes um relatório da pesquisa. Sinalizo também sua contribuição 

nas atividades do projeto AMEI – Apoio a Mobilidade Estudantil Internacional, cooperar com 

os estudos do e pode dar subsidio ao fortalecimento da Política Linguística na Universidade e 

ações de Política de Internacionalização. 

A pesquisa apresentou-se como uma experiência que poderá ser replicada em outros 

departamentos da instituição após uma revisão do modelo de questionário proposto a fim de 

mapear a situação de outras línguas no campus universitário tanto no corpo docente e técnico 

como discente. Sendo, portanto, este instrumento um produto desta pesquisa. Cito também que 

ao responder ao questionário os participantes passam por um processo de conscientização e 

valorização do ensino-aprendizagem de línguas na Universidade e de sua atuação no processo 

de internacionalização que deseja a instituição consolidando este papel educativo da pesquisa. 

Com respeito as atividades de extensão, entendo que pode ser possível a programação 

de abertura de turmas nos programas de ensino-aprendizagem de línguas de acordo com os 

níveis necessários a partir do conhecimento da demanda. A partir das informações 

disponibilizadas na pesquisa, por exemplo, o Núcleo PALLE poderia ofertar em seu edital de 
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cursos de língua estrangeira uma divulgação mais direta com este perfil de aprendiz; organizar 

um curso de línguas de fins específicos acadêmicos para docentes como é uma prática do 

NucLi- IsF – UEFS. 

 No âmbito pessoal estou ciente que ainda há um caminho longo a percorrer e tenho 

interesse em ampliar a pesquisa em um futuro ingresso em um mestrado.  
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APÊNDICE A- QUESTIONÁRIO PARA SER APLICADO AOS PROFESSORES 

Este questionário faz parte do Projeto de Pesquisa intitulado, PROFICIÊNCIA 

LINGUÍSTICA DE DOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DE UMA 

UNIVERSIDADE BAIANA, Iracilda Macêdo da Silva, cujo objetivo é compreender de que 

forma a proficiência em línguas estrangeiras dos servidores públicos de uma universidade pode 

influenciar no desenvolvimento de ações para internacionalização universitária. 

   Para que este trabalho tenha resultados relevante é necessário que o maior número 

possível de docentes e funcionários respondam esse questionário. Os dados obtidos por meio 

desta pesquisa serão confidenciais e não serão divulgados.  

Responda ao questionário marcando a alternativa que corresponde à sua resposta; note 

que algumas perguntas permitem mais de uma resposta. Atenção às perguntas que dependem 

da resposta anterior. 

PERFIL:  

1. Informe o seu número de matrícula:   _____________________ 

2. Gênero: 

(  ) masculino (  ) feminino (  ) outro__________ 

3. Qual a sua idade? 

 (  ) 25 a 35 anos (  ) 35 a 45 anos (  ) 45 a 55 anos (  ) 55 a 65 anos    (  ) mais de 65 

anos 

4.  Indique em qual nível você atua 

(  ) graduação  (  ) pós-graduação 

5. Indique o número do seu curso: __________ 

*Em caso de dúvida consulte a lista. 

 

ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS: 

1. Você é proficiente em alguma língua estrangeira? 

        (  ) sim (  ) não 

2.Se a resposta à questão anterior for sim, indique a (s) língua (s) estrangeira (s): 

     (  ) Inglês    (  ) Espanhol    (  ) Francês    (  ) Japonês    (  ) Mandarim    (  ) Italiano  

       (    ) Alemão     (  ) Russo    (  ) Outra (s) _________________ 

1. Você já realizou algum exame de proficiência? 
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        (    ) sim   (  ) não 

2. Em caso afirmativo, qual? 

_____________________ 

3. Em qual nível de proficiência você se encontra de acordo com o certificado de proficiência 

que possui. Em caso de não possuí-lo será realizada uma prova de proficiência. 

(    ) A1 

 

É capaz de compreender e usar expressões 

familiares e quotidianas, assim como 

enunciados muito simples, que visam 

satisfazer necessidades concretas. Pode 

apresentar-se e apresentar outros e é capaz 

de fazer perguntas e dar respostas sobre 

aspectos pessoais como, por exemplo, o 

local onde vive, as pessoas que conhece e 

as coisas que tem. Pode comunicar de 

modo simples, se o interlocutor falar lenta 

e distintamente e se mostrar cooperante. 

(   ) A2 É capaz de compreender frases isoladas e 

expressões frequentes relacionadas com 

áreas de prioridade imediata (p. ex.: 

informações pessoais e familiares 

simples, compras, meio circundante). É 

capaz de comunicar em tarefas simples e 

em rotinas que exigem apenas uma troca 

de informação simples e direta sobre 

assuntos que lhe são familiares e 

habituais. Pode descrever de modo 

simples a sua formação, o meio 

circundante e, ainda, referir assuntos 

relacionados com necessidades imediatas. 

(   ) B1 É capaz de compreender as questões 
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principais, quando é usada uma 

linguagem clara e estandardizada e os 

assuntos lhe são familiares (temas 

abordados no trabalho, na escola e nos 

momentos de lazer, etc.) É capaz de lidar 

com a maioria das situações encontradas 

na região onde se fala a língua-alvo. É 

capaz de produzir um discurso simples e 

coerente sobre assuntos que lhe são 

familiares ou de interesse pessoal. Pode 

descrever experiências e eventos, sonhos, 

esperanças e ambições, bem como expor 

brevemente razões e justificações para 

uma opinião ou um projeto. 

(   ) B2 É capaz de compreender as ideias 

principais em textos complexos sobre 

assuntos concretos e abstratos, incluindo 

discussões técnicas na sua área de 

especialidade. É capaz de comunicar com 

certo grau de espontaneidade e de à-

vontade com falantes nativos, sem que 

haja tensão de parte a parte. É capaz de 

exprimir-se de modo claro e 

pormenorizado sobre uma grande 

variedade de temas e explicar um ponto de 

vista sobre um tema da atualidade, 

expondo as vantagens e os inconvenientes 

de várias possibilidades 

(   ) C1 É capaz de compreender um vasto número 

de textos longos e exigentes, 
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reconhecendo os seus significados 

implícitos. É capaz de se exprimir de 

forma fluente e espontânea sem precisar 

procurar muito as palavras. É capaz de 

usar a língua de modo flexível e eficaz 

para fins sociais, académicos e 

profissionais. Pode exprimir-se sobre 

temas complexos, de forma clara e bem 

estruturada, manifestando o domínio de 

mecanismos de organização, de 

articulação e de coesão do discurso. 

(   ) C2 (usuário competente) É capaz de compreender, sem esforço, 

praticamente tudo o que ouve ou lê. É 

capaz de resumir as informações 

recolhidas em diversas fontes orais e 

escritas, reconstruindo argumentos e 

factos de um modo coerente. É capaz de 

se exprimir espontaneamente, de modo 

fluente e com exatidão, sendo capaz de 

distinguir finas variações de significado 

em situações complexas. 

 

4. Para qual (is) finalidade (s) você utiliza essa (s) língua (s)? 

(  ) comunicação oral   (  ) comunicação escrita  (  ) compreender textos escritos  

(  ) assistir filmes          (  ) para fins acadêmicos  (  ) ler artigos (  ) ouvir música  

(  ) participar de seminários (  ) palestras (  ) apresentar trabalhos (  ) assistir aulas (  ) 

conversar com amigos (  ) organizar oficinas (  ) outro ______________ 

5. Como você aprendeu essa (s) língua(s)? 

(  ) curso de idiomas (  ) estudando sozinho (  ) por imersão em um contexto de língua 

estrangeira (  ) Outro ____________ 
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6. Caso tenha aprendido em curso de idiomas, indique qual(is) 

 (  ) Programa Portal (UEFS) (  ) Núcleo Palle (UEFS) (  ) PROFALE (projeto da UEFS)   

(  ) Idiomas sem Fronteiras (UEFS)  (  ) Outro ___________ 

7. Por quanto tempo você estudou essa língua? 

(    ) não completou o primeiro semestre (  ) até um semestre (  ) 2 semestres  (  ) 3 

semestres (  ) 4 semestres (  ) 5 semestres (  ) 6 semestres ou mais  

8. Você gostaria de aprender outra língua? 

(  ) sim (  ) não 

9. Em caso afirmativo, indique qual(is) língua(s) estrangeiras você gostaria de aprender 

(  ) Inglês (  ) Espanhol (  ) Francês (  ) Japonês (  ) Mandarim (  ) Árabe (  ) Hindi (  ) 

Russo (  ) Italiano (  ) Alemão (  ) Sueco (  )  Turco (  ) Norueguês (  ) Indonésio (  ) 

Polonês (  ) Holandês (  ) Outra _________________ 

10. Para qual(is) finalidade(s)? 

(  ) comunicação oral (  ) comunicação escrita (  ) compreender textos escritos (  ) assistir 

filmes (  ) para fins acadêmicos (  ) outro ______________ 

 

PROFICIÊNCIA DE LÍNGUAS E ATIVIDADES NA UEFS 

11. Você já participou de alguma atividade na UEFS na qual fosse necessário utilizar alguma 

língua estrangeira? 

(  ) sim (  ) não 

12.  Em caso afirmativo, indique qual(is) 

(  ) curso de línguas (  ) palestras (  ) eventos (  ) grupo de conversação (  ) aulas (  ) 

outro _______________ 

13.  Você já deixou de participar de alguma atividade na UEFS porque não tinha proficiência 

em uma(s) língua(s) estrangeira(s)? 

(  ) sim (  ) não 

14.  Se a resposta à questão anterior for sim, indique qual(is) 

(  ) curso de línguas (  ) palestras (  ) eventos (  ) grupo de conversação (  ) aulas (  ) 

outro ________________ 

15. Você costuma indicar referências bibliográficas em outras línguas em seu plano de 

disciplina? 

(  ) Sim      (   ) Não 
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16. Se a resposta anterior for afirmativa, acredita ser importante disponibilizar referências em 

outras línguas? indique qual (is) 

___________________________________________________________________ 

17. Qual(is) língua (as) apontaria como essencial para o desenvolvimento da sua 

disciplina?____________________________________________________________ 

18. Ministraria aulas em língua estrangeira na sua instituição? 

(   )Sim      (   )Não 

PROFICIÊNCIA LINGUIÍSTICA E INTERNACIONALIZAÇÃO: 

19. Você participou da mobilidade acadêmica? 

(  ) sim (  ) não 

20. Em caso afirmativo, indique qual foi a instituição anfitriã: 

______________________________ 

21. Você já tinha proficiência na língua da instituição de ensino superior de destino? 

(  ) sim (  ) não 

22. Caso não tenha participado da mobilidade acadêmica, tem interesse em participar? 

(  ) sim (  ) não 

23. Em caso afirmativo, para qual instituição de ensino superior gostaria de ir? 

___________________ 

24. Já tem proficiência na (s) língua(s) do país que tem interesse ? 

(  ) sim (  ) não 

25. Acredita que é importante aprender uma língua estrangeira para esse processo de 

mobilidade? 

(  ) sim (  ) não 

26. Você apoia a criação e fortalecimento de políticas voltadas para a internacionalização 

universitária? 

(  )  Sim    (   ) Não 

27. Você considera importante para a sua formação participar de ações voltadas para a 

internacionalização? 

(  ) Sim   (   ) Não 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO PARA SER A´PLICADO AOS SERVIDORES 

TÉCNICOS - ADMINISTRATIVOS 

Este questionário faz parte do Projeto de Pesquisa intitulado PROFICIÊNCIA 

LINGUÍSTICA DE DOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DE UMA 

UNIVERSIDADE BAIANA, Iracilda Macêdo da Silva, cujo objetivo é compreender de que 

forma a proficiência em línguas estrangeiras dos servidores públicos de uma universidade pode 

influenciar no desenvolvimento de ações para internacionalização universitária. 

   Para que este trabalho tenha resultados relevante é necessário que o maior número 

possível de docentes e funcionários respondam esse questionário. Os dados obtidos por meio 

desta pesquisa serão confidenciais e não serão divulgados.  

Responda ao questionário marcando a alternativa que corresponde à sua resposta; note 

que algumas perguntas permitem mais de uma resposta. Atenção às perguntas que dependem 

da resposta anterior. 

PERFIL:  

1.Informe o seu número de matrícula:__________________ 

2. Gênero: 

   (  ) masculino (  ) feminino (  ) outro__________ 

3.Qual a sua idade? 

 (  ) 25 a 35 anos (  ) 35 a 45 anos (  ) 45 a 55 anos (  ) 55 a 65 anos (  ) mais de 65 anos 

4.Indique o departamento do qual você faz parte 

____________________________________________________________ 

 

RELAÇÃO COM O ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS: 

5.  Você utiliza alguma língua estrangeira? 

(  ) sim (  ) não 

6. Se a resposta à questão anterior for sim, indique a(s) língua(s) estrangeira(s) que você 

utiliza  

(  ) Inglês (  ) Espanhol (  ) Francês (  ) Japonês (  ) Mandarim (  ) Árabe (  ) Hindi (  ) Russo (  

) Italiano (  ) Alemão (  ) Sueco (  )  Turco (  ) Norueguês (  ) Indonésio (  ) Polonês (  ) Holandês 

(  ) Outra _________________ 

7. Você já fez prova de proficiência? 

(  ) sim (  ) não 
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8. Em caso afirmativo, qual? ___________________________ 

9. Em qual nível de proficiência você se encontra?  

(   ) A1 

 

É capaz de compreender e usar expressões 

familiares e quotidianas, assim como 

enunciados muito simples, que visam 

satisfazer necessidades concretas. Pode 

apresentar-se e apresentar outros e é capaz 

de fazer perguntas e dar respostas sobre 

aspectos pessoais como, por exemplo, o 

local onde vive, as pessoas que conhece e 

as coisas que tem. Pode comunicar de 

modo simples, se o interlocutor falar lenta 

e distintamente e se mostrar cooperante. 

(   ) A2 É capaz de compreender frases isoladas e 

expressões frequentes relacionadas com 

áreas de prioridade imediata (p. ex.: 

informações pessoais e familiares 

simples, compras, meio circundante). É 

capaz de comunicar em tarefas simples e 

em rotinas que exigem apenas uma troca 

de informação simples e direta sobre 

assuntos que lhe são familiares e 

habituais. Pode descrever de modo 

simples a sua formação, o meio 

circundante e, ainda, referir assuntos 

relacionados com necessidades imediatas. 

(   ) B1 É capaz de compreender as questões 

principais, quando é usada uma 

linguagem clara e estandardizada e os 

assuntos lhe são familiares (temas 
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abordados no trabalho, na escola e nos 

momentos de lazer, etc.) É capaz de lidar 

com a maioria das situações encontradas 

na região onde se fala a língua-alvo. É 

capaz de produzir um discurso simples e 

coerente sobre assuntos que lhe são 

familiares ou de interesse pessoal. Pode 

descrever experiências e eventos, sonhos, 

esperanças e ambições, bem como expor 

brevemente razões e justificações para 

uma opinião ou um projeto. 

(   ) B2 É capaz de compreender as ideias 

principais em textos complexos sobre 

assuntos concretos e abstratos, incluindo 

discussões técnicas na sua área de 

especialidade. É capaz de comunicar com 

certo grau de espontaneidade e de à-

vontade com falantes nativos, sem que 

haja tensão de parte a parte. É capaz de 

exprimir-se de modo claro e 

pormenorizado sobre uma grande 

variedade de temas e explicar um ponto de 

vista sobre um tema da atualidade, 

expondo as vantagens e os inconvenientes 

de várias possibilidades 

(   ) C1 É capaz de compreender um vasto número 

de textos longos e exigentes, 

reconhecendo os seus significados 

implícitos. É capaz de se exprimir de 

forma fluente e espontânea sem precisar 
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procurar muito as palavras. É capaz de 

usar a língua de modo flexível e eficaz 

para fins sociais, académicos e 

profissionais. Pode exprimir-se sobre 

temas complexos, de forma clara e bem 

estruturada, manifestando o domínio de 

mecanismos de organização, de 

articulação e de coesão do discurso. 

(   ) C2 (usuário competente) É capaz de compreender, sem esforço, 

praticamente tudo o que ouve ou lê. É 

capaz de resumir as informações 

recolhidas em diversas fontes orais e 

escritas, reconstruindo argumentos e 

factos de um modo coerente. É capaz de 

se exprimir espontaneamente, de modo 

fluente e com exatidão, sendo capaz de 

distinguir finas variações de significado 

em situações complexas. 

 

10. Para qual(is) finalidade(s) você utiliza essa(s) língua(s)? 

         (  ) comunicação oral (  ) comunicação escrita (  ) compreender textos escritos 

         (  )  assistir filmes (  ) para fins acadêmicos (  ) ler artigos (  ) ouvir música 

          (  ) participar de seminários (  ) palestras (  ) apresentar trabalhos (  ) assistir aulas       

         (  ) conversar com amigos (  ) organizar oficinas (  ) outro ______________ 

11. Como você aprendeu essa(s) língua(s)? 

(  ) curso de idiomas (  ) estudando sozinho (  ) por imersão em um contexto de língua estrangeira 

(  ) Outro ____________ 

12. Caso tenha aprendido em curso de idiomas, indique qual(is) 

           Programa Portal (UEFS) (  ) Núcleo Palle (UEFS)  (  ) PROFALE  

        (  ) Idiomas sem Fronteiras  (  ) Outro ___________ 

13. Por quanto tempo você estudou essa língua? 
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           (    ) não completou o primeiro semestre (  ) até um semestre (  ) 2 semestres 

            (    ) 3 semestres  (   ) 4 semestres (  ) 5 semestres (  ) 6 semestres ou mais  

14. Você gostaria de aprender outra língua? 

            (  ) sim (  ) não 

15. Qual(is) língua(s) estrangeiras você gostaria de aprender?  

          (  ) Inglês (  ) Espanhol (  ) Francês (  ) Japonês (  ) Mandarim (  ) Árabe (  ) Hindi (  ) 

Russo (  ) Italiano (  ) Alemão (  ) Sueco (  )  Turco (  ) Norueguês (  ) Indonésio (  ) Polonês  

(  ) Holandês (  ) Outra _________________ 

16. Para qual(is) finalidade(s)? 

(  ) comunicação oral (  ) comunicação escrita (  ) compreender textos escritos (  ) assistir filmes 

(  ) para fins acadêmicos (  ) outro ______________ 

 

LÍNGUA ESTRANGEIRA E ATIVIDADE NA UEFS 

17. Você já participou de alguma atividade na UEFS na qual fosse necessário utilizar 

alguma língua estrangeira? 

(  ) sim (  ) não 

18.  Se a resposta à questão anterior for sim, indique qual(is) 

(  ) curso de línguas (  ) palestras (  ) eventos (  ) grupo de conversação (  ) aulas (  ) outro 

_______________ 

19.  Você já deixou de participar de alguma atividade na UEFS porque não tinha 

proficiência em uma(s) língua(s) estrangeira(s)? 

(  ) sim (  ) não 

20.  Se a resposta à questão anterior for sim, indique qual(is) 

(  ) curso de línguas (  ) palestras (  ) eventos (  ) grupo de conversação (  ) aulas (  ) outro  

21.  Você acredita ser importante o uso de uma língua estrangeira para o exercício da função 

que desempenha no setor? 

(   ) Sim     (     ) Não 

22. Você costuma   utilizar uma língua estrangeira no setor do qual faz parte? 

(   ) Sim    (    )  Não 

 

RELAÇÃO COM A INTERNACIONALIZAÇÃO: 

23. Você participou da mobilidade acadêmica? 
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(  ) sim (  ) não 

24. Em caso afirmativo, indique qual foi a instituição: 

______________________________ 

25. Você já tinha proficiência na língua da instituição de ensino superior de destino? 

(  ) sim (  ) não 

26. Caso não tenha participado da mobilidade acadêmica, tem interesse em participar? 

(  ) sim (  ) não 

 

27. Em caso afirmativo, para qual instituição de ensino superior gostaria de ir? 

___________________ 

28. Já tem proficiência na(s) língua(s) do país que tem interesse ? 

(  ) sim (  ) não 

29. Acredita que é importante aprender uma língua estrangeira para esse processo de 

mobilidade? 

(  ) sim (  ) não 

30. Participarias de atividades realizadas em língua estrangeria na UEFS? 

                               (  ) sim (  ) não 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Universidade Estadual de Feira de Santana 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), da pesquisa intitulada 

“Proficiência linguística de docentes e técnicos administrativos de uma universidade baiana”, 

sob a responsabilidade da Prof.ª Ma. Liz Sandra Souza e Souza, professora do Departamento 

de Letras e Artes da UEFS, e da discente Iracilda Macêdo da Silva, do curso de Licenciatura 

em Letras Português- Espanhol. Este estudo tem por objetivo compreender de que forma a 

proficiência em línguas estrangeiras dos servidores públicos de uma universidade pode 

influenciar no desenvolvimento de ações para internacionalização universitária especialmente 

no departamento de Letras e Artes e do Departamento de Educação, pois tem vínculo com os 

cursos de Licenciatura em Línguas Estrangeiras já que é responsável mais diretamente pelas 

atividades de línguas na instituição. Queremos sua contribuição com esta pesquisa para que 

possamos iniciar um processo para traçar estratégias para o planejamento de cursos de línguas 

e ações relacionadas com a Política de Internacionalização e Política Linguísticas da Instituição.   

Explicamos que sua participação não é obrigatória, não acarreterá em custos nem é remunerada. 

Ela consistirá em responder livremente a um questionário online em que solicitará respostas 

relacionadas com seus dados pessoais e profissionais, que  serão substituídos por siglas a fim 

de mantê-los no anonimato, a sua relação com o ensino-aprendizagem de línguas informando a 

proficiência linguística indicada em uma certificação caso a possua, informações sobre a 

relação entre o nível de proficiência linguística que apresenta em uma(as) língua(s) e as 

atividades que desenvolve na instituição e, por último,  com a ações relacionadas à 

internacionalização. Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução no. 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde. Apesar disso, caso seja identificado e comprovado danos ou gastos 

provenientes desta pesquisa, você tem assegurado o direito a indenização ou ressarcimento.  

Também é importante comunicar que você poderá desistir de participar e retirar seu 

consentimento a qualquer tempo sem que acarrete em implicações como docente ou funcionário 

dessa Instituição. Os dados gerados podem ser publicados, mas sua privacidade será respeitada 

em todas as fases da pesquisa, garantindo a confidencialidade das informações coletadas. Os 

resultados obtidos com esta investigação serão divulgados nos departamentos desta 

universidade e em eventos relacionados com ensino-aprendizagem de línguas e 

internacionalização universitária e em outros meios acadêmicos e científicos. Para qualquer 

esclarecimento no decorrer da sua participação, estaremos disponíveis através do telefone (75) 

3161-8336, e e-mails liz@uefs.br e cildawerneck@hotmail, ou no DLA/UEFS, módulo 2, sala 

MT 28. Para dúvidas a respeito de questões éticas, você poderá entrar em contato com o CEP 

(Comitê de Ética em Pesquisa) da UEFS, localizado na Universidade Estadual de Feira de 

Santana, módulo 1, MA 17. Avenida Transnordestina, S/N..Bairro: Novo Horizonte. CEP: 

44.036-900. Horário de funcionamento: 13:30 às 17:30. Telefone (75) 3161-8124. E-mail 

cep@uefs.br. 

 

Feira de Santana, _____ de ______________ de 2018. 

                        _______________________________________________________________ 
Assinatura do (a) participante 

Prof.ª. Ma. Liz Sandra Souza e Souza 

Pesquisadora Responsável                                                                      Iracilda Macêdo da Silva 

                                                                                                                   Pesquisadora   Assistente 

mailto:cep@uefs.br


 

 

61 

 

 

APÊNDICE D– GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Área de atuação 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

Gráfico 2: Faixa Etária 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

Gráfico 3: Área de conhecimento 

 

 

 

 

 

                                                         Fonte: elaborado pela pesquisadora 
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Gráfico 4: Você é proficiente em alguma língua estrangeira? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Fonte: elaborado pela pesquisadora 

  

Gráfico 5: Indique a (s) língua (s) estrangeira (s) que você é proficiente. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

Gráfico 6: Você já realizou algum exame de proficiência 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 
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Gráfico 7: Em qual nível de proficiência você se encontra de acordo com o certificado de proficiência que 

possui? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

Gráfico 8: Para qual (is) finalidade (s) você utiliza essa (s) língua (s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Fonte: elaborado pela pesquisadora 

Gráfico 9: Como você aprendeu essa (s) língua(s)? 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 
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Gráfico 10: Caso tenha aprendido em curso de idiomas, indique qual(is) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

Gráfico 11: Por quanto tempo você estuda/ estudou essa língua? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

Gráfico 12: Você gostaria de aprender outra língua? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

Fonte: elaborado pela pesquisadora 
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Gráfico 13: Indique qual(is) língua(s) estrangeiras você gostaria de aprender 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

Gráfico 14: Para qual(is) finalidade(s)? 

                                                         

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

Gráfico 15: Você já participou de alguma atividade na UEFS na qual fosse necessário utilizar alguma língua estrangeira? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Fonte: elaborado pela pesquisadora 
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Gráfico 16: Em caso afirmativo, indique qual(is) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelas pesquisadora 

 

Gráfico 17:  Você já deixou de participar de alguma atividade na UEFS porque não tinha proficiência em 

uma(s) língua(s) estrangeira(s)? 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

Gráfico 18: Se a resposta à questão anterior for sim, indique qual(is) 

 

 

 

       

 

 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 



 

 

67 

 

 

Gráfico 19: Você costuma indicar referências bibliográficas em outras línguas em seu plano de displina? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

Gráfico 20: Teria interesse em ministrar aulas em língua estrangeira na sua instituição? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

Gráfico 21:Você já participou da mobilidade acadêmica? 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 
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Gráfico 22: Você já tinha proficiência na língua da instituição de ensino superior de destino? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Fonte: elaborado pela pesquisadora 

Gráfico 23: Caso não tenha participado da mobilidade acadêmica, tem interesse em participar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

Gráfico 24: Já tem proficiência na (s) língua(s) do país que tem interesse? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela pesquisadora 
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Gráfico 25: Acredita que é importante aprender uma língua estrangeira para esse processo de mobilidade? 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela pesquisadora 

 

Gráfico 26: Você apoia a criação e fortalecimento de políticas voltadas para a internacionalização universitária? 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela pesquisadora 

 

Gráfico 27: Você considera importante para a sua formação participar de ações voltadas para 

internacionalização? 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela pesquisadora 
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APÊNDICE D- Tabela 

Tabela 1: 

 

 

INFORMANTE 

LÍNGUAS QUE CONSIDERA ESSENCIAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DA SUA DISCIPLINA 

A Inglês 

B Inglês 

C Espanhol 

D Língua Espanhola 

E Francês e Português 

F Inglês e Espanhol 

G Todas as românicas 

H Inglês, Espanhol e Francês 

I Línguas francesas, e sobretudo, maior conhecimento de 

gramática da língua materna. 

J Espanhol e Inglês 

K Inglês, Francês, Espanhol, Latim. 

L Francês, Português, Inglês, Espanhol, Italiano, alemão, Latim 
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ANEXO A 

 

 TABELA 2: Plano de Ação – PDI UEFS  2017-2021 

 

Internacionalização 

Nº Oportunidade de Melhoria Ações Meta Indicador Prazo 

 
 

1 

 
Buscar canais de diálogo com 

agências e instituições de 
fomento/promotoras 

1.1 Criar equipe de captação de recursos 1 equipe c/ 3 membros 
Portaria de Criação da 

equipe 
Dez/17 

1.2 Contactar agências/instituições 10 contatos nº realizado/nº previsto Abr/18 

 
 
 
 

2 

 
 
 

 
Institucionalizar a Política de 
Internacionalização na UEFS 

2.1 Criar comissão Comissão de até 10 membros Portaria da Comissão Dez/17 

2.2 Criar minuta da Política de Internacionalização Minuta Publicação da Minuta Jun/18 

 
2.3 Tramitar nas instâncias acadêmicas responsáveis 

 

29 colegiados, 4 câmaras e 8 
departamentos 

 
parecer 

 
Fev/19 

2.4 Tramitar nos Conselhos Superiores 2 conselhos Resolução Publicada Abr/19 

 
 

 
3 

 
 
 
Destacar a internacionalização na 
mídia e comunicação institucional 

 
3.1 Traduzir os sites oficiais(AERI e UEFS) para 
outras línguas 

 

 
site Aeri e Site UEFS 

 
Sites em inglês e 

espanhol 

 
Mai/18 

 
3.2 Destacar uma aba "internacional" no site da UEFS 

 
Aba Internacional 

 
Aba no "ar" 

 
Mai/18 
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3.3 Disponibilizar comunicação visual ( placas) em 
outro idioma 

 
Todas as placas do campus 

 
Placas em inglês 

 
Dez/21 

 
 
 

4 

 

 
Reservar vagas para estudantes 
internacionais nos programas de 

pós-graduação 

 

4.1 Apresentar e discutir proposta nos Programas de 
Pós-Graduação 

 
Proposta 

 
Minuta 

 
Dez/17 

 
4.2 Apresentar proposta à Câmara de Pós-Graduação 

 
Proposta 

 
Resolução Publicada 

 
Mar/18 
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Nº Oportunidade de Melhoria Ações Meta Indicador Prazo 

   
4.3 Instituir vagas para estudantes internacionais 

 
18 vagas 

nº de vagas em todos os 
programas 

 
Dez/18 

5 
Elaborar tutorial em outro idioma 
para estudantes internacionais 5.1 Traduzir tutorial para a língua inglesa/ espanhola 

Tutorial em língua 
inglesa/espanhola 

Publicação Tutorial em 
inglês/espanhol 

Dez/18 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 

Criar uma política linguistica 

6.1 Criar comissão Comissão de até 10 membros Portaria da Comissão Dez/17 

6.2 Criar minuta da Política Linguística Minuta Publicação da Minuta Jun/18 

 
6.3 Tramitar nas instâncias acadêmicas responsáveis 

 

29 colegiados, 4 câmaras e 8 
departamentos 

 
parecer 

 
Fev/19 

6.4 Tramitar nos Conselhos Superiores 2 conselhos Resolução Publicada Abr/19 

 

6.5 Institucionalizar o português como obrigatório 
para estrangeiros 

 
Curso de Português Ofertado 

 
n° de alunos 

 
Dez/18 

6.6 Apoiar a implantação de um Centro de Línguas Centro de Línguas Centro de Línguas Dez/19 

6.7 Ofertar Curso de Português para estrangeiros ( 
fluxo contínuo) 

12 turmas anuais Nº de turmas Dez/18 

6.8 Oferta de disciplinas em outros idiomas 02 turmas Nº de turmas Dez/18 

 
7 

Inserir a internacionalização nos 
PPC dos cursos 

 

7.1 Estimular o ajuste do PPC dos Cursos conforme 
PDI, por meio de campanhas , reuniões e eventos 

 
29 cursos 

 
nº realizado 

 
Fev/19 

  8.1 Realizar eventos internacionais 1 evento por ano nº realizado Dez/18 



74 

 

 

74 

 

 

 

 
8 

 
Realizar melhorias 

administrativas, de infra-estrutura 
e de pessoal na AERI 

 
 
8.2 Publicizar oportunidades de projetos e eventos 
internacionais 

 
 

10 oportunidades de projetos e 
eventos internacionais 

 
participação da 

comunidade acadêmica 
em projetos e eventos 

internacionais 

 

 
Abr/19 
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Nº Oportunidade de Melhoria Ações Meta Indicador Prazo 

   

 
8.3 Capacitar equipe técnica 

 

Cursos de línguas, Práticas 
Administrativas, Programas e 

Softwares 

 

 
nº ações realizadas 

 

 
Mar/19 

8.4 Ampliar e capacitar corpo técnico da AERI 2 servidores e 4 cursos técnicos nº realizado/nº previsto Dez/18 

9 Ampliar o orçamento da AERI 9.1 Ampliar o número de bolsas intercâmbio aumentar para mais 10 bolsas nº realizado/nº previsto Mar/19 

  
9.2 Aumentar o valor das bolsas intercâmbio Novo valor R$1600,00 

valor realizado/valor 
previsto 

Mar/19 

 
 

10 

 

 
Ampliar os convênios e acordos 

de cooperação 

10.1 Estabelecer contatos com outras instituições de 
ensino para parcerias 

10 instituições 
nº parcerias 

realizadas/previstas 
Dez/18 

10.2 Realizar missões institucionais 02 missões nº realizado/nº previsto Dez/19 

10.3 Estabelecer contatos com o corpo docente para 
acordos e convênios 

15 docentes nº realizado/nº previsto Dez/18 

  
10.4 Ampliar a participação em redes e associações 2 novas redes nº realizado/nº previsto Dez/19 

 
 

 
11 

 
 

Redefinir normas para 
recebimento de estrangeiros e 
atração para pesquisadores 

visitantes 

11.1 Criar minuta da Resolução para Estudantes 
Estrangeiros 

Minuta Publicação da Minuta Jul/17 

 

11.2 Tramitar nas instâncias acadêmicas 
responsáveis 

 

29 colegiados, 4 câmaras e 8 
departamentos 

 
parecer 

 
Out/17 

11.3 Tramitar nos Conselhos Superiores 2 conselhos Resolução Publicada Dez/17 



76 

 

 

76 

 

 

 

12 
Estimular e apoiar coordenações 

de internacionalização nos 
departamentos 

12.1 Criar coordenação de internacionalização para 
interagir junto a AERI e Ccint 

 

9 departamentos 
nº de departamentos 

com a comissão 

 

Dez/18 
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Nº Oportunidade de Melhoria Ações Meta Indicador Prazo 

 
 
 
 
 

13 

 
 

 
Oportunizar melhoria da 

comunicação da AERI com 
setores, unidades e comunidade 
acadêmica com vistas a cultura 

da internacionalização 

 
13.1 Instituir "AERI VISITA" evento de diagnóstico e 
oportunidades de melhoria nos departamentos, 
colegiados e programas de pós-graduação 

 
29 colegiados, 8 departamentos e 
18 programas de pós-graduação 

 
 

nº realizado/nº previsto 

 
 

Dez/19 

 

13.2 Participar das semanas de calouros de todos os 
cursos 

 

29 participações em eventos de 
calouros 

 
nº realizado/nº previsto 

 
Dez/18 

13.3 Realizar eventos que promovam a cultura da 
internacionalização no campus 

8 eventos por ano nº realizado/nº previsto Dez/19 

 


