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CULTURA ESPANHOLA PARA OS ALUNOS DO CURSO DE TURISMO -
Miriam Carolina de Almeida Pavez (Rosana, Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita 
Filho", Campus Experimental de Rosana), Maira Angélica Pandolfi (Rosana, Universidade 
Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho", Campus Experimental de Rosana) -
miriampavez@gmail.com, maira@rosana.unesp.br

Introdução: Nos últimos quatro semestres, a monitoria de espanhol do curso de Turismo do 
Campus Experimental de Rosana, vem realizando mini - cursos, aulas de reforço e atividades, 
a fim de que haja uma maior adesão por parte dos alunos a estas. Tem ainda, integrado às 
atividades (Amostra de Cinema e Cineclube), alunos de outros projetos da unidade, como o 
CAUR (Cursinho Universitário), a UnAti (Universidade Aberta à Terceira Idade) e à todas as 
atividades, é atribuído um caráter lúdico.  Objetivos: Difundir a língua e a cultura hispânica 
através do lúdico, auxiliar no ensino/aprendizado do idioma, promover eventos para alunos do 
curso de Turismo, com a finalidade de integrar e propiciar também à comunidade externa 
eventos de cunho lúdico - culturais.  Métodos: O mini - curso “Español a través de canciones” 
conta com livros adquiridos para o seu incremento e diversificação. Dispõe também do aporte 
de ferramentas tecnológicas, que fazem parte da estrutura do laboratório de idiomas da 
UNESP, e facilitam na realização dos mini-cursos e aulas de reforço. Todas as aulas contaram 
e contam com exercícios de fixação de caráter lúdico. Além disso, utiliza-se da sala de 
teleconferência para a realização de eventos (Amostras e Cineclube) que são antecedidas por 
uma explicação de questões relacionadas ao filme, e posteriormente, são feitas em todas as 
vezes sorteios de brindes, também ligadas à cultura e à língua.  Resultados: Os mini-cursos 
tiveram uma grande adesão por parte dos alunos do curso de Turismo e conseguiu conciliar o 
lúdico, apresentando resultados satisfatórios quanto às destrezas dos alunos no que se refere 
ao idioma. Os eventos também tiveram uma grande adesão por parte dos alunos do curso de 
Turismo e propiciou à alunos de outros projetos, como o Caur e UnAti, opções atividades de 
cunho lúdico-culturais.


