
Além de atender a co-
munidade de Assis e re-
gião, oferecendo cursos de
idiomas gratuitamente, o
Centro de Línguas e Desen-
volvimento de Professores
da Unesp de Assis também
é um polo de pesquisas
sobre ensino de língua es-
trangeira e sobre formação
de professores. Pesquisado-
res da Unesp e também de
universidades .do exterior
desenvolvem seus traba-
lhos; com o objetivo de
contribuir para o aperfei-
çoamento do processo de
ensino e aprendizagem de
línguas estrangeiras por
meio da utilização de re-
cursos tecnológicos.

Um dos projetos de
maior repercussão é o Te-
. letandem, em que alunos

--- ,-- brasileiros compartilham
seus conhecimentos sobre
a língua portuguesa e sobre
a cultura brasileira com
alunos de diversas universi-

I dades no exterior,utilizando
recursos de comunicação
mediada pelo computador.
De acordo com a professora
Karin Ramos, que partici-
pa dessas interações, cada

, sessão semanal dura, em
média, uma hora e os alunos

VoR AJ~ L D6 ItsS'JS ~/30 DOr. ~o 11J p_ 31
Centro de línguas da Unesp !
é referência no exterior" !

o projeto tem sido alvo de interesse por
parte de várias universidades estrangeiras
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devem estipular meia hora
para cada língua.

Segundo o professor João
Antônio Telles,coordenador
do projeto, a Unesp de Assis
mantém parcerias com uni-
versidades americanas .em-
Washington, naVirgínia, em
Miami, em Chicago e com
uma universidade britânica
em Southampton. "É im-
portante ressaltar que todas
essas instituições mantêm
pesquisadores estudando os
dados produzidos em nosso
polo" diz 'Ielles,

Este mês _o Centro de
Línguas da Unesp recebeu
a visita do professor de
português e pesquisador
da Virginia Commonwealth
University (VCU), Anton
Brinckwirth, que veio aAs-
sis especialmente para cole-
tar dados para sua pesquisa
sobre o Teletandem e estu-
dar mais profundamente as
vantagens desse contexto
virtual para ensino e apren-
dizagem de idiomas. "Os
alunos da VCU melhora-
ram muito o seu desempe-
nho em língua portuguesa
depois que começaram à
fazer Teletandem com os
alunos de Assis", afirma
Brinckwirth.

Para Telles,a unidade do Centro de Línguas da Unesp
de Assis tem conquistado um espaço importante
entre as universidades no exterior. Recentemente
estabeleceu, por meio do The Language Flaqshtp
Program, um acordo com o Instituto de Educação
Internacional do governo dos Estados Unidos (lIE
- Institute of International Education) para que
alunos americanos vinculados ao Departamento de
Português e Estudos Latino-Americanos da Uni-
versidade da Georgia venham ao Brasil aprender
português durante um ano. "Estamos crescendo em
visibilidade e o espaço físico de que dispomos está
ficando pequeno. Precisamos, com urgência, de um
prédio próprio para podermos firmar mais parcerias,
desenvolver nossos projetos e atender à população
de Assis com mais qualidade", diz Telles.


