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CARTAS

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR 
DE JUIZ DE FORA 
(32) 3215-5255
CENTRO UNIVERSITÁRIO 
DO TRIÂNGULO (UNIT)
(34) 3239-9600
ESCOLA DE ENGENHARIA KENNEDY
(31) 3452-3316
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA E
CIÊNCIAS DE MACHADO
(35) 3295-3223
ESCOLA SUPERIOR DE BIOLOGIA E MEIO
AMBIENTE DE IGUATAMA
(37) 3353-2222
FACULDADE BRASILEIRA 
DE INFORMÁTICA (FABRAI)
(31) 3422-6978
FACULDADE CIDADE DE COROMANDEL
(34) 3841-3405
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO 
DE GOVERNADOR VALADARES
(33) 3221-3066
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS DE MACHADO
(35) 3295-3223
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E
INFORMÁTICA DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ
(35) 3471-1344
FACULDADE DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS,
ECONÔMICAS E CONTÁBEIS DE GUAXUPÉ
(35) 3551-5267
FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS,
CONTÁBEIS E ADMINISTRAÇÃO DE VARGINHA
(35) 3221-2999
FACULDADE DE CIÊNCIAS 
ECONÔMICAS DE PONTE NOVA
(31) 3817-2580
FACULDADE DE CIÊNCIAS 
ECONÔMICAS DO SUL DE MINAS (Itajubá)
(35) 3623-2233
FACULDADE DE DIREITO DE IPATINGA
(31) 3822-1905
FACULDADE DE DIREITO 
DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO
(35) 3531-1666
FACULDADE DE DIREITO DE VARGINHA
(35) 3221-1900
FACULDADE DE DIREITO DO SUL DE MINAS
(Pouso Alegre)
(35) 3421-1339
FACULDADE DE DIREITO 
VALE DO RIO DOCE (FADIVALE)
(33) 3271-2004
FACULDADE DE DIREITO 
VIANNA JÚNIOR (Juiz de Fora)
(32) 3215-2940
FACULDADE DE FILOSOFIA, 
CIÊNCIAS E LETRAS DE CARANGOLA
(32) 3741-1969
FACULDADE DE FILOSOFIA, 
CIÊNCIAS E LETRAS DE MURIAÉ
(31) 3721-1026
FACULDADE DE FILOSOFIA, 
CIÊNCIAS E LETRAS DE OURO FINO
(35) 3441-1617
FACULDADE DE FORMIGA (FUOM)
(37) 3322-4747
FACULDADE DE MEDICINA 
DO TRIÂNGULO (FMTM)
(34) 3318-5000
FACULDADE DE MEDICINA DO VALE DO AÇO
(31) 3822-1905
FACULDADE DE MINAS (FAMINAS-BH)
(31) 2126-3100
FACULDADE DE TURISMO DE SANTOS DUMONT
(32) 3251-5916
FACULDADE EVANGÉLICA DE TEOLOGIA 
DE BELO HORIZONTE (FATE-BH)
(31) 3421-5455
FACULDADES FEDERAIS INTEGRADAS DE
DIAMANTINA (FAFEID)
(38) 3531-1024
FACULDADES INTEGRADAS 
ADVENTISTAS DE MINAS GERAIS 
(35) 3822-3933
FUNDAÇÃO DE ENSINO E 
PESQUISA DE ITAJUBÁ
(35) 3622-0844
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PASSOS
(35) 3529-8010

Investimento 
ACADÊMICO E 

profissional
ELIANA GLEIDE VIEIRA SILVA
Diretora administrativa da 
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O
que motiva um universitário a
investir numa segunda língua,
se as atividades escolares habi-
tuais demandam tempo e es-
forço suficientes para levá-lo à

acomodação de cumprir apenas o que lhe
é exigido? Diferentes tipos de motivação
levam o universitário a estudar uma língua
estrangeira. Vamos nos ater, no entanto,
apenas à motivação instrumental, que está
ligada à necessidade de passar em um exa-
me, de conseguir um trabalho melhor e al-
cançar êxito profissional, de ter acesso a
textos estrangeiros para a atualização pro-
fissional, entre outros.

Por mais que se tenha falado a respeito,
são poucos os estudantes conscientes da
importância de buscar alcançar, sempre,
seus objetivos, ainda que circunstâncias de
vida imponham obstáculos ao aprendiza-
do, criando barreiras que exigem esforço
redobrado para a transposição. Como fer-
ramenta de comunicação, a língua estran-
geira oferece ao aluno nova consciência
cultural, o que facilita o relacionamento
com outros povos, aprimorando a com-
preensão de sua própria sociedade e, tam-
bém, ajudando a melhor atuar no mundo.

É por isso que se diz que o aprendizado

dos povos cuja língua materna é o inglês. 
Estima-se hoje que cerca de 80% da in-

formação armazenada em todos os com-
putadores do mundo e cerca de 90% do
conteúdo da internet estão em inglês. O in-
glês tornou-se, dessa forma, uma das mais
importantes ferramentas acadêmicas e
profissionais. Fica mais claro, a cada dia, que
a incapacidade para se expressar em língua
inglesa leva o estudante à exclusão em
muitas oportunidades de vida. No atual es-
tágio de desenvolvimento tecnológico, é lí-
cito afirmar que o desconhecimento da lín-
gua inglesa tanto restringe o acesso à infor-
mação quanto limita o alcance de uma
mensagem que se deseja transmitir.

Instrumentalizar o estudante universi-
tário para o domínio da língua inglesa sig-
nifica oferecer a ele a possibilidade de am-
pliar os conhecimentos acadêmicos – in-
clusive em centros estrangeiros, por meio
da participação em cursos no exterior ou
por meio de oportunidades de candidatar-
se a estágios em outros países. Em outras
palavras, significa maximizar as chances
dele alcançar seus objetivos.

O universitário que tiver a oportunida-
de de aprender a interagir utilizando uma
língua estrangeira se qualificará como pro-
fissional de sucesso no competitivo merca-
do de trabalho globalizado. Nesse contex-
to, o aprendizado da língua inglesa, idioma
cuja importância nos autoriza a chamá-lo
de “o latim do nosso tempo”, assume rele-
vância fundamental.

de língua estrangeira, qualquer que seja ela,
não é apenas um ato de repetição de sons
e símbolos. Na verdade, a repetição repre-
senta parte superficial do processo de
aprendizagem. O idioma reflete o dinamis-
mo cultural do país onde é falado. O estu-
dante não pode se dar ao luxo de menos-
prezar o contexto em que o idioma é fala-
do, pois a habilidade lingüística, por si só,
não é suficiente para a comunicação eficaz
entre os povos. 

É preciso ter em mente que a lingua-
gem é um fenômeno social e que o apren-
dizado de uma língua estrangeira é, acima
de tudo, uma atividade social. Nesse ponto,
é válido enfatizar a importância de com-
preender e de vivenciar as características

●● Filosofia
Sílvia Rabelo, por e-mail

“Gostaria de saber informações sobre a
oferta de disciplinas isoladas no curso
de mestrado em filosofia da UFMG,
neste semestre.”

D+ RESPONDE
A UFMG ainda não definiu as datas para
matrícula em disciplinas isoladas no
curso de mestrado em filosofia. Outras

informações podem ser obtidas nos
telefones (31) 3499-5036 ou 3499-5094. 

●● Informática
Paulo Afonso Dias Filho, por e-mail

“Concluí o ensino médio em 2004 e,
depois de algumas tentativas no
vestibular para ciência da computação,
decidi que vou fazer um curso
seqüencial na área de informática.

Gostaria de obter informações sobre o
curso da UNA de gerenciamento de
rede de computadores.”

D+ RESPONDE
O curso seqüencial de gerenciamento
de rede de computadores da UNA tem
dois anos e meio de duração. Podem se
inscrever pessoas com, no mínimo,
ensino médio concluído. Outras
informações podem ser obtidas com o
coordenador do curso Daniel de Araújo
Braga, pelo e-mail daniel.braga@una.br.
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