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Introdução: A monitoria de Língua Inglesa desempenha um grande papel como trabalho de 
Extensão dentro da Universidade Estadual de São Paulo (UNESP), Campus de Rosana, desde 
2004. Este trabalho desenvolve a prática da língua inglesa entre alunos e monitores do 
campus. Sua importância é significativa, pois hoje, o Inglês é essencial para a formação de 
qualquer profissional que deseja conquistar um espaço diferenciado no mercado de trabalho.  
Objetivos: Este projeto se divide em quatro objetivos: 1) Oferecer acompanhamento didático 
para os alunos que apresentam algum tipo de deficiência entre as disciplinas de Inglês I, II e III, 
2) Desenvolver atividades no Laboratório de Línguas e auxiliar a professora durante o as aulas 
de Inglês e realizando as atividades com os alunos do curso de Turismo em horários 
alternativos aos das aulas, 3) Oferecer semanalmente, o “English Conversation Practice”, em 
que os monitores coordenam uma atividade de conversavação em inglês, a partir de temas 
atuais, textos, filmes, dinâmicas e músicas, para um grupo de pessoas que tenham um bom 
conhecimento na língua, auxiliando de maneira lúdica aqueles que desejam ou precisam dar 
continuidade aos estudos, 4) Promover a organização do Evento “Semana Cultural” aberto à 
comunidade acadêmica e local, realizado todos os anos na UNESP, Campus de Rosana.  
Métodos: As monitoras disponibilizam 12 horas semanais para atender os trabalhos referentes 
ao projeto. Esse tempo é dividido entre a preparação das atividades, reuniões entre as 
monitoras e a coordenadora do projeto, treinamentos para a utilização disciplinada do 
equipamento do laboratório de línguas e execução das atividades propostas. São elas: o 
oferecimento de reforços para os alunos que possuem dificuldades e revisões anteriores às 
avaliações das disciplinas citadas, execução do “English Conversation Practice” semanalmente 
com atividades variadas e descontraídas para a prática da linguagem oral e, por fim, 
participação na organização do evento “Semana Cultural”.  Resultados: A participação dos 
monitores tem colaborado para com o aperfeiçoamento de seus conhecimentos e dos alunos 
interessados na aprendizagem da língua. Todos os alunos matriculados nas disciplinas são 
contemplados pelo projeto, num total de 120 alunos por semestre. Além disso, a atividade de
conversação é aberta a todos os alunos do campus e também a funcionários e professores, de 
forma que sua abrangência é bem maior. Já com relação ao evento Semana Cultural, que em 
2009 terá sua quinta edição, ressaltamos a importante integração entre a comunidade local e 
acadêmica para disseminação cultural. Seu alcance envolve, além da comunidade acadêmica, 
todos os municípios, e já tivemos participação de centenas de pessoas em todos os dias do 
evento.


