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INTERNACIONAIS NO CAMPUS DE GUARATINGUETÁ - Valdir Alves Guimarães 
(Faculdade de Engenharia, UNESP, Guaratinguetá), José Bento Ferreira (Faculdade de 
Engenharia, UNESP, Guaratinguetá) - valdir@feg.unesp.br

Introdução: Atualmente verifica-se uma grande dificuldade entre alunos de pós-graduação e 
alguns docentes de publicar artigos em periódicos internacionais em função da dificuldade de 
escrita na língua inglesa. Diversos artigos com excelente qualidade técnica tem retornado aos 
seus autores para adequações gramaticais.  Objetivos: Para suprir esta deficiência foi 
proposto um Programa de Capacitação de Inglês, desenvolvido como o apoio da Fundação 
para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FDCT), com o objetivo principal de propiciar 
aos participantes aperfeiçoamentos na habilidade de escrita e, consequentemente, contribuir 
para o aumento do número de artigos científicos e tecnológicos submetidos em periódicos. O 
programa pretende também melhorar a capacidade de comunicação da comunidade ligada a 
pós-graduação do Campus de Guaratinguetá visando a apresentação de trabalhos e facilitando 
a participação em congressos internacionais.  Métodos: Para a introdução do programa foi 
contratado um professor de Inglês por intermédio da fundação de apoio (FDCT) que tem 
ministrado aulas a comunidade do Campus e disponibilizado semanalmente horários de 
atendimento para a correção de artigos técnicos. Foram selecionados materiais didáticos da 
Cambridge University Press por se tratar de uma Fundação sem fins lucrativos e disponibilizar 
vasta oferta de material didático com excelente qualidade editorial. Foram realizadas 
adequações no auditório da FDCT com aquisição de quadro branco, mobília e recursos áudio-
visuais. Foram oferecidas 48 vagas divididas em quatro turmas com no máximo 12 
participantes.  Resultados: O programa tem atendido alunos regulares dos programas de pós-
graduação, docentes, alunos de iniciação científica inseridos em projetos dentro das linhas de 
pesquisa dos programas de pós-graduação da FEG-UNESP e alunos de graduação 
participantes dos programas PIBIC, PET,Jr. Eng, BAJA, FÓRMULA e AERO. Espera-se que 
em menos de três semestres tenhamos participantes do programa que tenham obtidos títulos 
de proficiência em Língua Inglesa reconhecidos por institutos internacionais. Durante o 
prosseguimento do projeto será quantificado também o número de publicações realizadas com 
o auxílio do programa.


