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divulgação dessa língua
nos Estados Unidos. Já ha-
via cooperações desse tipo
para o ensino de mandarim,
coreano, árabe, russo, dentre
outras línguas, mas, tratan-
do-se de língua portuguesa,
a cooperação é inédita, co-
menta o professor Dr. João
Antônio Telles, responsável
pela coordenação do pro-
grama no Brasil.

Como potência emer-
gente, o Brasil tem estabe-
lecido importantes laços
econômicos com governo
americano e, consequen-
temente, o interesse pela
língua portuguesa falada
tem crescido muito nos
últimos anos.

Coordenador de programa americano para
o ensino de português visita Unesp de Assis

Essa semana, pesqui-
sadores da Unesp de Assis
receberam a visita do pro-
fessor da Universidade da
Geórgia, Robert Moser, que
também é coordenador
do lado americano do The
Language Flagship Pro-
gram, uma ação financiada
pelo governo dos Estados
Unidos para que estudan-
tes americanos aprendam
idiomas de interesse estra-
tégico para o país.

A visita marca o início
das atividades de um acor-
do firmado entre a Asses-
soria de Relações Externas
da Unesp e o Instituto de
Educação Internacional
do governo dos Estados
Unidos, segundo o qual
alunos americanos vincu-
lados ao Departamento
de Português e Estudos
Latino-Americanos da
Universidade da Geórgia

virão ao Brasil para apren-
der português pelo período
de um ano.

Durante a visita, o pro-
fessor Moser conheceu as
instalações do Centro de
Línguas eDesenvolvimento
de Professores e o laborató-
rio do projeto Teletandem
Brasil: línguas estrangeiras
para todos. Também con-
versou com professores e
alunos do Curso de Letras,
que expuseram suas pes-
quisas na área de ensino e
aprendizagem de línguas.

A recém-empossada vi-
ce-diretora da Faculdade de
Ciências e Letras de Assis,
Dra. Ana Maria Rodrigues
de Carvalho, destacou para
o professor a importância
dos projetos de extensão
desenvolvidos não só no
câmpus de Assis, mas em
todas as unidades da Unesp.

. "Essa parceria poderá tra-

zer grandes oportunidades
para a formação dos nossos
alunos, além de contribuir
para o processo de inter-
nacionalização da Unesp",
destaca a Dra. Ana Maria.

Ao final, Moser salien-
tou a relevância das inte-
rações em Teletandem, em
que alunos em diferentes
países trocam seus conhe-
cimentos sobre línguas via
Skype, para que a Unesp
fosse a instituição brasileira
escolhida para receber esse
programa.

Do lado americano, o
objetivo do governo é for-
mar profissionais proficien-
tes em língua portuguesa
para que haja uma: maior

FUNCIONAMENTO
A Unesp receberá recursos para desenvolver um
curso de português para alunos da Universidade de
Geórgia, preparando tutores, elaborando materiais

.didáticos e criando uma infraestrutura para receber
os alunos americanos.
Em 2012, os alunos estrangeiros que farão parte
do programa irão interagir online com os alunos
brasileiros, por meio de sessões de Teletandem. A
partir de 2013, os estrangeiros receberão uma bolsa
para passar um semestre fazendo aulas intensivas
de português no Brasil. Depois, passarão mais seis
meses em uma das unidades da Unesp que ofereça
curso de graduação ou pós-graduação em suaárea de
estudo. Está sendoestudada a possibilidade de alunos
da Unesp passarem seis meses na Universidade da
Geórgia também.


