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Objeto Pesquisado 

O PROLINFO – Programa de Línguas e Informática da Universidade de Pernambuco foi 

criado em 2002 e tem por objetivo contribuir para a qualificação dos professores e 

servidores da própria Universidade assim como para todo o público externo interessado. 

Presente hoje em nove polos no interior de Pernambuco, o programa atende mais de 7.500 

alunos semestralmente e recebe mais de 3.000 matrículas por período, no Polo Petrolina 

atende aproximadamente 230 alunos e tem 8 estudantes como docentes em cursos de 

Línguas Estrangeiras, Inglês e Espanhol, e Língua Portuguesa.  Propondo a aplicação de 

abordagens de ensino específicas o PROLINFO proporciona aos estudantes a aquisição 

de diversas competências no ramo de ensino e aprendizagem de sua área de atuação bem 

como a formação de sua identidade docente. 

 

Fundamentação Teórica 

O Estágio é um momento crucial na carreira de qualquer profissional e para a formação 

docente não seria diferente. Ele se faz fundamental, tendo em vista todos os desafios que 

serão perpassados por esse profissional em sua jornada de trabalho. Segundo a Lei do 

Estágio: 

art. 1° Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 

ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de 

educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de 

educação superior (BRASIL, Lei n. 11788, 2008.) 

Sendo o estágio um ato educativo supervisionado, cabe dentro desse processo de ensinar 

e aprender simultaneamente, uma série de reflexões sobre o fazer docente, sobre a 

formação da identidade do profissional da educação, sobre a qualidade e a atual situação 

da valorização profissional de educação no Brasil bem como o aprender teórico dos 

conteúdos que deverão ser ministrados pelo professor após sua formação acadêmica.  



Para Costa; Oliveira (2007, p. 25), conforme citado por Ibernón (2000 ) a prática como 

espaço de reflexão e construção de saberes compreende a aprendizagem profissional da 

docência como um processo que ocorre ao longo da carreira, logo estando o estudante em  

constante reflexão, em constante prática, se moldando e se formando como profissional 

ligado a educação formamos nesse percurso educativo o que Pimenta e Lima ( 2004, p. 

47)  apresenta como  o Professor Reflexivo, propondo a partir dele: 

Uma formação baseada numa epistemologia da prática, ou seja, na 

valorização da prática profissional como momento de construção 

de conhecimento por meio de reflexão, análise e problematização 

dessa prática. 

Todo os espaços e momentos de reflexão proporcionados pelo PROLINFO colaboram 

para a formação da identidade docente do profissional, visto a importância de programas 

de incentivo para essa identificação. Experiências de iniciação corroboram a construção 

de mundo que será feito pelo docente de Línguas para uma formação crítico-reflexiva do 

educador nesse intermédio com o mundo, com essas construções e no percorrer desse 

caminho formativo o estudante inicia a construção da sua identidade e a concepção a 

partir do seu ponto de vista do processo de ensino e aprendizagem no ambiente 

educacional. 

 

Metodologia 

Em todo o estado de Pernambuco, o PROLINFO oferece cursos de Língua Portuguesa, 

Língua Inglesa, Língua Espanhola, e também Informática, Computação Gráfica e Excel. 

Além disso, também são formadas turmas especiais destinadas à melhor idade e à crianças 

de 7 a 12 anos. Já no Campus Petrolina, o programa oferece formações na área de Línguas. 

Os cursos de Línguas Estrangeiras têm duração de 3 anos e são compostos por 6 níveis, 

que englobam desde o básico até a conversação, em que são trabalhadas as habilidades 

linguísticas por meio de atividades de gramática e vocabulário, sejam estas de áudio, 

oralidade, leitura ou escrita. Já na área de Língua Portuguesa as formações ocorrem nas 

áreas especificas de redação, gramática e interpretação de texto, nesse caso o docente tem 

maior liberdade na construção e apresentação dos conteúdos a partir das demandas de 

cada turma e disciplina.  Em geral, a didática aplicada é construída visando uma 

metodologia de ensino que esteja associada à empatia e inovação.  

 

 



Resultados Preliminares 

Pensando na formação integral do estudante de licenciatura, em suas experiências 

curriculares e na formação da sua identidade, o PROGRAMA DE LÍNGUAS E 

INFORMÁTICA tem papel fundamental na inserção desses profissionais no mercado de 

trabalho e na carreira docente. Mesmo seguindo princípios de organização educacional 

como ementas, orientações e planos de aula o profissional é incentivado a agir sempre de 

maneira autônoma e inovadora.  Vivenciar experiências de ensino-aprendizagem ainda 

na carreira de formação docente enriquece os estudantes proporcionando uma formação 

mais crítica, mais clara do fazer docente e uma preparação profissional para a atuação 

protagonista desse sujeito na educação brasileira.  
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