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OBJETIVOS

•

Introduzir os acadêmicos de Letras à diversidade linguística brasileira, aproveitando-se,
aproveitando
para tanto, o potencial do curso de Educação Intercultural da UFG como ambiente
propício para a interação entre estudantes indígenas e não indígenas.

•

Levar os acadêmicos
êmicos de Letras a refletir sobre a importância estratégica das línguas
brasileiras para a construção da democracia no país, e sobre o papel do linguista e do
professor de línguas nesse contexto.

•

Levar estudantes não indígenas a participarem e refletirem
refletirem sobre o papel do linguista na
formação de professores falantes de línguas indígenas.

PROGRAMAÇÃO

•
•
•

Participação nas sessões de orientação, a serem agendadas a partir de Maio,
Maio e realização
de tarefas de leitura e produção textual;
Atuação como monitor/monitora
/monitora durante a etapa de julho/agosto do curso de Educação
Intercultural;
Elaboração de trabalho final a ser entregue no segundo semestre, contendo os seguintes
quesitos:

a) Apresentação do curso de Educação Intercultural Indígena da UFG no contexto mais
geral das Políticas Educacionais para povos indígenas no Brasil;
b) Relatório sobre as atividades realizadas durante a etapa, no tema contextual escolhido;
c) Reflexão sobre o trabalho do Linguista na formação de professores em contextos
multilíngues.
d) Conclusões

AVALIAÇÃO

Participação em todas as atividades propostas e apresentação dos resultados previstos.
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