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RESUMO 

 

A universidade pública é uma instituição fundamental na produção de conhecimento 
aplicado aos desafios que se apresentam à sociedade, relacionados a questões 
econômicas, tecnológicas, ambientais e sociais. Mediante a crise migratória global 
instalada, que se intensificou no Brasil a partir de 2010, após o terremoto no Haiti, foi 
proposto no fim de 2013, na Universidade Federal do Paraná (UFPR), um projeto de 
extensão que atua no ensino de português para migrantes e refugiados que chegam 
à Curitiba e região metropolitana. O projeto, denominado Português Brasileiro para 
Migração Humanitária (PBMIH), é reconhecidamente um agente de integração social 
do público atendido e tem igualmente contribuições na vida dos agentes locais, 
estudantes e professores da UFPR que desenvolvem o trabalho com este público. 
Assim, o presente trabalho tem o objetivo de elucidar os desdobramentos da 
participação no PBMIH na trajetória acadêmica e profissional de seus professores. 
Para alcançar este propósito foi realizado um mapeamento e traçado um perfil dos 
professores do PBMIH no período de 2013 a 2019, por meio da aplicação de um 
questionário online, que obteve 47 respostas, e de entrevistas semiestruturadas 
realizadas com 4 professores. Em seguida foram identificadas as atividades 
desenvolvidas por eles e analisados os possíveis desdobramentos em sua trajetória 
acadêmica e profissional. Verificou-se que a grande maioria dos professores era 
vinculada ao curso de Letras da UFPR e possuía uma formação acadêmica em 
andamento no momento em que atuavam no projeto.  Dentre as atividades 
realizadas estavam o planejamento e elaboração do material didático e aplicação 
das aulas. Os resultados obtidos apontam que as principais contribuições da 
participação no PBMIH para os professores foram a aquisição de experiência 
docente, o aprendizado sobre elaboração de material didático, o despertar de 
reflexões sobre ensino de línguas e de Português como Língua Estrangeira (PLE), o 
desenvolvimento de pesquisas acadêmicas sobre temas relacionados ao projeto e a 
motivação para seguirem a carreira docente. A formação humana promovida pelo 
encontro e reflexão sobre a situação do outro e o enriquecimento cultural também 
foram desdobramentos levantados pela pesquisa. 
 
 
Palavras-chave: Extensão universitária. Formação docente. Português Brasileiro 

para Migração Humanitária. 
 



 
 

RÉSUMÉ 

 

L’université publique est un espace fondamental dans la production de 
connaissances appliquées aux défis qui se présentent à la société dans les 
domaines économiques, technologiques, environnementaux et sociaux. Devant la 
crise migratoire globale qui s’est installée et intensifiée au Brésil à partir de 2010, 
après le tremblement de terre en Haïti, un projet d’extension universitaire a été 
proposé dans l’Université Fédérale du Paraná (UFPR), à la fin de l’année 2013, pour 
enseigner le portugais aux migrants et réfugiés qui arrivent à la ville de Curitiba et 
villes voisines. Le projet intitulé Portugais Brésilien pour la Migration Humanitaire 
(PBMIH) est reconnu comme un agent d’intégration sociale de son public et a 
également des contributions dans la vie des acteurs locaux, qui sont des étudiants et 
professeurs de l’UFPR qui développent le travail avec ce groupe. Ainsi, ce travail a 
l’objectif d’élucider les déroulements que la participation au PBMIH a eu dans la 
trajectoire académique et professionnelle de ses professeurs. Pour atteindre ce but 
des données ont été collectées et nous avons pu élaborer le profil des professeurs 
du PBMIH qui ont participé entre 2013 et 2019 à partir de l’application d’un 
questionnaire en ligne, qui a obtenu 47 réponses, et des entretiens semi-directifs 
avec 4 professeurs. Ensuite, les activités menées par les professeurs ont été 
identifiées et les possibles déroulements dans ses parcours académique et 
professionnel ont été analysés. Il a été constaté que la majorité des professeurs 
étaient liés au cours de Lettres de l’UFPR et avaient une formation universitaire en 
cours au moment où ils travaillaient au projet. Parmi les activités réalisées la 
planification et l'élaboration de matériel didactique et l'application de cours ont été 
cités. Les résultats obtenus révèlent que les contributions principales de la 
participation au PBMIH pour les professeurs ont été l’acquisition d’expérience 
comme enseignant, l’apprentissage sur l’élaboration de matériel didactique, l’éveil 
aux réflexions sur l’enseignement de langues et de portugais comme seconde 
langue, le développement de recherches académiques à propos de thèmes liés au 
projet et la motivation pour continuer la carrière dans le domaine de l’enseignement. 
La formation humaine promue par la rencontre et la réflexion sur la situation de 
l’autre, et l’enrichissement culturel ont aussi été des déroulements trouvés dans cette 
recherche. 

 
Mots-clés : Extension universitaire. Formation de professeurs. Portugais Brésilien 
pour la Migration Humanitaire. 
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INTRODUÇÃO  

 

Apesar de não ser um fenômeno novo, a questão migratória está em 

evidência dadas as proporções de seu aumento nos últimos anos. De acordo com o 

relatório Tendências Globais, publicação anual do Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Refugiados (ACNUR), 70,8 milhões de pessoas estavam em 

situação de deslocamento forçado no mundo em decorrência de perseguição, 

conflito, violência e violação de direitos humanos em 2018 (UNHCR, 2019, p. 2). 

Este número equivale ao dobro dos registros de 20 anos atrás (ACNUR, 2019). 

No Brasil, cerca de 203.790 pessoas estão em situação de refúgio e asilo, 

sendo que, deste total, 39.771 são pedidos de residência por migrantes de 

nacionalidade venezuelana (UNHCR, 2019, p. 65). Dado que quatro em cada cinco 

refugiados vivem em países vizinhos às suas nações de origem, este número 

expressivo de pessoas deixando a Venezuela em direção ao Brasil é previsível, uma 

vez que até o fim de 2018 há registros de pedidos de refúgio e asilo por 3,4 milhões 

de venezuelanos (UNHCR, 2019, p. 3).  

Os dados objetivos trazidos pelos relatórios numéricos revelam a grande 

proporção que tomou a questão migratória em todo o mundo e dão indícios sobre os 

desafios que lhe são inerentes. No entanto, é em nível local, na vivência cotidiana 

dos migrantes e com os migrantes, que se tem uma noção mais clara sobre a 

complexidade desta situação. Para além de sua inserção no mundo do trabalho e no 

acesso aos serviços como saúde e educação, sua inclusão social e cultural constitui 

um elemento fundamental para sua plena integração.  

 

O Brasil ainda tem muitos desafios no sentido de promover políticas 
migratórias em âmbito nacional e local que assegurem uma acolhida, 
inserção e garantia de direitos sociais, econômicos e políticos aos 
imigrantes. Além de garantir processos de regularização jurídica e acesso a 
direitos pelos imigrantes, penso que é importante também, nesse âmbito, se 
pensar, a médio e longo prazo, uma educação intercultural que assegure 
tanto uma inclusão digna dos novos grupos migratórios em instituições 
educativas, quanto a construção de uma memória que valorize a cultura 
desses grupos e sua contribuição para a sociedade brasileira, a exemplo do 
que já se tem em relação às chamadas imigrações históricas de italianos, 
alemães, espanhóis, portugueses (MACHADO, 2018). 
 

 

 A universidade pública, em sua atuação na produção e disponibilização de 

novos conhecimentos com potencial de promover o desenvolvimento social, 
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econômico, político e tecnológico no país, não ficaria alheia à questão migratória, 

que ficou mais evidente após o terremoto que assolou o Haiti, em 2010. Diante da 

grande instabilidade econômica e política, um grande número de haitianos foi em 

busca de novas oportunidades em outros países, incluindo o Brasil.  

Na Universidade Federal do Paraná (UFPR) os desdobramentos deste grande 

movimento migratório se fizeram presentes em 2013, quando instituições de apoio 

aos migrantes e refugiados de Curitiba entraram em contato com o Centro de 

Línguas e Interculturalidade (CELIN) solicitando apoio no ensino de português para 

estas pessoas. Logo, o CELIN, em conjunto com o curso de Letras da UFPR, 

mobilizaria professores do CELIN e da UFPR e estudantes de Letras em um projeto 

de ensino voltado a migrantes na condição de refugiados e/ou em situação de 

vulnerabilidade social denominado Português Brasileiro para Migração Humanitária 

(PBMIH). A iniciativa se expandiu para outras áreas da universidade, formando o 

atual Programa Política Migratória e Universidade Brasileira (PMUB), que envolve 

projetos de extensão ligados aos cursos de Letras, Direito, Informática, Psicologia, 

História e Sociologia. 

Neste contexto, são reconhecidas as ações que vêm sendo desenvolvidas 

no âmbito do PBMIH na promoção da integração e da cidadania de migrantes e 

refugiados que vivem em Curitiba e Região Metropolitana. No entanto, conforme 

coloca Francisco (2018),  

 

[...] “não se trata apenas de migrantes”, ou seja, quando nos interessamos 
por eles, interessamo-nos também por nós, por todos; cuidando deles, 
todos crescemos; escutando-os, damos voz também àquela parte de nós 
mesmos que talvez mantenhamos escondida por não ser bem vista hoje. 
 
 

Assim, o presente trabalho de prática de pesquisa em educação foi 

desenvolvido sob a perspectiva das transformações geradas na vida de quem atua 

no atendimento aos migrantes e refugiados, com o objetivo geral de elucidar os 

desdobramentos da participação no PBMIH na trajetória acadêmica e profissional de 

seus professores1. Para isso, foram definidos como objetivos específicos: i) Mapear 

_______________  
 
1 Para efeitos práticos, ao empregarmos o termo “professores” no âmbito deste trabalho, consideramos todos os 

envolvidos no projeto PBMIH que tiveram experiência em sala de aula (tendo auxiliado na preparação do 
material didático e na execução das aulas), não diferenciando o grau de formação acadêmica. Há, portanto, 
neste conjunto, professores experientes, alunos de mestrado ou doutorado e também alunos da graduação. As 
diferentes nuances deste grupo serão abordadas na seção “Perfil dos professores do PBMIH”. 
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e traçar o perfil dos professores do PBMIH no período de 2013 a 2019; ii) identificar 

as atividades desenvolvidas pelos professores do projeto; e iii) analisar os possíveis 

desdobramentos da participação dos professores do PBMIH em sua trajetória 

acadêmica e profissional. 

Dentre as motivações para o desenvolvimento desta pesquisa está, em nível 

acadêmico e social, o compartilhamento das experiências e conhecimentos advindos 

do PBMIH, a fim de instigar iniciativas semelhantes e colaborar com ações já 

existentes na mesma temática. Além disso, no âmbito pessoal, o fato de a autora ter 

ingressado no PBMIH quando o projeto estava em fase inicial, em 2014, mesmo ano 

em que ingressou no curso de Letras - Francês da UFPR, a incitou a apresentar a 

experiência vivida ao longo destes anos de modo sistematizado, com o intuito de dar 

visibilidade a esta ação da universidade que tanto contribuiu para sua formação 

enquanto professora, mas, principalmente, enquanto cidadã. 

Sendo o PBMIH um projeto de extensão universitária, inicialmente será 

apresentado um breve panorama histórico sobre a atividade extensionista, partindo 

de uma visão global para um olhar local sobre a extensão na UFPR e sobre o 

trabalho desenvolvido no PBMIH, a fim de compreender o contexto em que se deu a 

ação de seus professores. Na sequência, é trazida uma breve reflexão sobre o papel 

da extensão universitária na formação docente.  

 Num terceiro momento, o PBMIH é apresentado por meio de informações 

sobre o início do projeto, concepção de língua, metodologia, público-alvo e equipe 

responsável pela realização das ações. Em seguida, é feita uma explanação sobre a 

metodologia empregada e, por fim, são apresentadas algumas considerações que, 

longe de serem finais, refletem os achados da pesquisa. 
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1 A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E O PROJETO PORTUGUÊS BRASILEIRO 

PARA MIGRAÇÃO HUMANITÁRIA (PBMIH) 

 

1.1 PANORAMA HISTÓRICO SOBRE A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 

Prevista no artigo 207 da constituição brasileira de 1988 como indissociável 

dos princípios do ensino e da pesquisa (BRASIL, 1988), a extensão universitária é 

uma frente de ação que se transforma continuamente, indo ao encontro dos novos 

desafios que surgem tanto no âmbito acadêmico-estudantil, quanto no da sociedade 

da qual a universidade é parte. 

As origens das atividades de extensão universitária remontam à segunda 

metade do século XIX e estão relacionadas a descontentamentos e desigualdades 

que se evidenciavam junto às classes populares, geradas a partir da consolidação 

do sistema capitalista. Na Inglaterra, “a Universidade de Cambridge, em 1871, foi 

provavelmente a primeira a criar um programa formal de ‘cursos de extensão’ a ser 

levado por seus docentes a diferentes regiões e segmentos da sociedade” (MIRRA2, 

2009, p. 77 apud PAULA, 2013, p. 6). Iniciativas semelhantes logo alcançaram 

outras localidades do país, como medidas apaziguadoras das reivindicações dos 

operários, com vistas a manter a máquina capitalista em funcionamento. 

Nos Estados Unidos, foi emblemática a experiência da Universidade de 

Wisconsin (UW) que, em 1903, sob a gestão de Charles Van Hise, criou sua divisão 

de extensão. Seguindo o princípio de que “a educação deve influenciar a vida das 

pessoas para além dos limites da sala de aula” (WISCONSIN UNIVERSITY, 2019, 

tradução nossa) conhecido como Wisconsin Idea, a UW passou a ofertar cursos de 

verão e outros programas de ensino para a comunidade, e designou especialistas 

para dar suporte ao governo na elaboração de leis. Este princípio, apesar de buscar 

beneficiar população e governo, também se enquadrava em uma lógica capitalista, 

na qual o conhecimento da universidade deveria ser aplicado na promoção do 

desenvolvimento tecnológico e do crescimento da sociedade.  

Na América Latina as discussões sobre a extensão universitária vieram à 

tona num cenário mais amplo de reivindicações e lutas sociais conduzidas no século 

XX. O continente, que já vinha sob influência da revolução mexicana iniciada em 

_______________  
 
2 MIRRA, E. A Ciência que sonha e o verso que investiga. São Paulo: Editora Papagaio, 2009. 
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1910, viu surgir na reforma universitária de Córdoba, em 1918, “um marco na 

história das universidades latino-americanas por ser pioneira na construção de um 

modelo institucional que atribuiu uma identidade e um modelo de atuação renovado 

no ensino superior” (FREITAS NETO, 2011, p.62). 

Para Freitas Neto, esta reforma universitária se deu no contexto de uma 

sociedade cordobesa marcada pelo conservadorismo colonial, que, passados cem 

anos da independência da Argentina, já não podia ser sustentado pelo sistema 

republicano que vigorava. Na época também se vivenciavam os desdobramentos do 

término da Primeira Guerra, com as demandas de um país que recebia um grande 

número de migrantes e revisitava sua legislação em prol da ampliação de direitos 

políticos. 

As universidades existentes à época na região não apenas eram o reflexo, 

mas reiteravam essa realidade. Estas eram instituições conservadoras, cujas origens 

remontavam ao domínio colonial (FREITAS NETO, 2011), e que estavam voltadas 

para atender as classes privilegiadas. Segundo Paula (2013, p. 11),  

 

[...] essas instituições, quase sempre controladas por ordens religiosas, não 
ultrapassaram os limites de um ensino em tudo avesso à experimentação e 
à liberdade, ao mesmo tempo que segregadoras, elitistas, não atendendo 
às camadas populares da população. 
 

 
 Nesse meio, uma manifestação pontual dos estudantes da Universidade de 

Córdoba contra o fechamento da moradia estudantil desdobrou-se em reivindicações 

pela “participação dos alunos na estrutura administrativa, a frequência livre nas 

aulas, o fim das cátedras, a extensão universitária, a assistência social aos 

estudantes e a autonomia universitária” (MARQUES, 2018). Em um curto espaço de 

tempo o movimento alcançou mais países da América Latina. 

No Brasil, iniciativas que preconizaram a extensão universitária foram 

registradas no início do século XX, com cursos ofertados na Universidade de São 

Paulo, em 1911, e prestações de serviço da Escola Superior de Agricultura e 

Veterinária de Viçosa, na década de 20 (FORPROEX, 2012), em modelos que se 

aproximavam das iniciativas inglesa e americana. 

Em 1931, sob o governo de Getúlio Vargas, a extensão universitária foi 

mencionada no decreto 19.851, sendo então constituída por “cursos e conferências 

de caráter educacional ou utilitário” (art. 42), destinando-se a “difusão de 
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conhecimentos filosóficos, artísticos, literários e científicos, em benefício do 

aperfeiçoamento individual e coletivo” (art. 109), realizando-se por meio de “cursos 

intra e extra universitários” (art. 109, § 1º).  

Mais tarde, entre as décadas de 50 e 60 o movimento estudantil, por meio 

da União Nacional dos Estudantes (UNE), atuou fortemente na organização de 

movimentos culturais e políticos, com forte cunho de inclusão social. Estas ações 

são reconhecidas  

 

como fundamentais para a formação das lideranças de que carecia o país, 
além de demonstrarem forte compromisso social e buscarem uma atuação 
interprofissional, por meio de metodologias que possibilitavam a reflexão 
sobre sua prática (FORPROEX, 2012, p. 12). 

 

A partir do início da ditadura militar, ações extensionistas fundamentadas na 

promoção da segurança nacional foram instauradas, tais como a criação do Centro 

Rural de Treinamento e Ação Comunitária (CRUTAC), em 1966, e do Projeto 

Rondon, em 1967 (FORPROEX, 2012). Estas ações objetivavam levar a educação e 

o conhecimento desenvolvido no âmbito acadêmico às regiões mais afastadas, a fim 

de promover seu desenvolvimento. Logo, em 1968, a lei 5.540/1968, previu a 

obrigatoriedade da extensão universitária em seu artigo 20, nos seguintes termos:  

 

as universidades e os estabelecimentos isolados de ensino superior 
estenderão à comunidade, sob forma de cursos e serviços especiais, as 
atividades de ensino e os resultados da pesquisa que lhes são inerentes 
(BRASIL, 2019).   

 

Estas ações foram os primeiros passos em direção a uma institucionalização 

da extensão universitária no Brasil. No entanto, o conceito que estava sendo 

considerado naquele momento era o de extensão como atividade que deveria levar 

o conhecimento da universidade à sociedade, numa via de mão única.  

Logo este modelo foi questionado em seu potencial de promover uma 

educação popular transformadora. Em 1968, no livro “Extensão ou Comunicação”, 

Paulo Freire discutiu o papel dos agrônomos que na época atuavam como 

extensionistas, levando conhecimentos técnicos aos camponeses. Partindo de uma 

análise semântica da palavra “extensão”, na qual esta era associada a termos como 

transmissão, entrega, mecanicismo, invasão cultural, o autor demonstrou que a ação 

extensionista tal qual vinha sendo materializada expressava  
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[...] a necessidade que sentem aqueles que a fazem, de ir até a “outra parte 
do mundo”, considerada inferior, para, à sua maneira, normalizá-la”. Para 
fazê-la mais ou menos semelhante a seu mundo (FREIRE, 1983, p. 22). 

 

Assim, Freire foi crítico da atividade extensionista que pretendia substituir o 

saber dos camponeses pelo saber dos agrônomos. Para ele, o objetivo da ação 

educadora deveria ser “através da problematização do homem-mundo ou do homem 

em suas relações com o mundo e com os homens, possibilitar que estes 

aprofundem sua tomada de consciência da realidade na qual e com a qual estão” 

(FREIRE, 1983, p. 33). O papel do educador seria, portanto, o de suscitar esta 

problematização, num processo comunicativo, dialógico, e, a partir do pensamento 

crítico desenvolvido sobre aquela realidade, os sujeitos poderiam agir em sua 

transformação. 

Na década de 70, a partir de uma iniciativa dos Ministérios da Educação 

(MEC) e do Interior (MINTER), foi criada a Coordenação das Atividades de Extensão 

(CODAE). Esta, após alguns meses de trabalho, propôs, em 1975, o Plano de 

Trabalho de Extensão Universitária. Este plano assegurava ao MEC a competência 

de idealizar e gerir as políticas de extensão adotadas nas universidades brasileiras, 

bem como a responsabilidade de “traçar diretrizes, normas e estimular o intercâmbio 

de experiências desenvolvidas por diversas Instituições de Ensino Superior, além da 

busca de parcerias com outros órgãos públicos” (VIEIRA, 2014, p. 82).  

Destaca-se nesta política uma ampliação no ideário sobre a extensão 

universitária, que passou a reconhecer seu viés de interação com a sociedade, 

transpondo em certo nível o conceito assistencialista anterior. Neste documento, a 

extensão universitária é definida como: 

 

[...] a forma através da qual a Instituição de Ensino Superior, [sic] estende 
sua área de atendimento às organizações, outras instituições e populações 
de um modo geral, delas recebendo influxo no sentido de retroalimentação 
dos demais componentes, ou seja, o ensino e a pesquisa (BRASIL3, 1975, 
p. 01, apud VIEIRA, 2014, p. 83). 

 

No entanto, a extensão ainda não era considerada como proposta em si, 

mas sim como um meio para operacionalizar o atendimento do ensino e da pesquisa 

_______________  
 
3 BRASIL. Plano de Trabalho de Extensão Universitária. MEC/DAU. Mimeo. 1975. 
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às necessidades da sociedade. O trecho acima corrobora, portanto, a colocação de 

Rocha (1989) ao afirmar que a legislação considerava “a extensão universitária, 

referida ao ensino e à pesquisa, não como terceiro pé, mas como mão ou meio, para 

colocar ao alcance da comunidade os resultados das atividades de ensino e de 

pesquisa” (ROCHA4, 1989, p. 26, apud BOTOMÉ, 1996, p, 67).   

Nos anos seguintes a extensão universitária foi se consolidando por meio de 

políticas e ações com vistas a sua institucionalização, tais como a criação em 1987 

do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 

Brasileiras (FORPROEX), atualmente chamado de Fórum de Pró-Reitores de 

Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras. Reafirmada na 

constituição de 1988, foi definida neste documento como uma frente de ação 

indissociável do ensino e da pesquisa (BRASIL, 1988). Em 1993, a partir da criação 

do Programa de Fomento à Extensão Universitária (PROEXTE), recursos foram 

disponibilizados, o que contribuiu para o estabelecimento de objetivos e para a 

sistematização das ações de extensão (FORPROEX, 2012). 

O modelo de estruturação do ensino superior nos três eixos indissociáveis do 

ensino, pesquisa e extensão não é, no entanto, um consenso. Para Botomé (1996), 

ensino e pesquisa deveriam, em si, ser conduzidos de modo a gerar resultados de 

relevância social e ser potencialmente transformadores da sociedade. Não seria 

necessário, assim, a existência de uma terceira via (a extensão), para exercer esta 

função. Para ele  

 

Parece possível, pelo menos, substituir a extensão universitária como é hoje 
concebida por uma ciência e um ensino de nível superior significativos e 
inseridos no contexto social em que realizam ou ao qual são destinados. 
Criar um órgão ou tipo de atividade (a extensão universitária) para fazer o 
que outros (a pesquisa e o ensino) deveriam fazer (gerar benefícios 
acessíveis à sociedade e significativos para a população em geral) é um 
equívoco (BOTOMÉ, 1996, p. 138-139). 

 

Apesar de existirem estes diferentes pontos de vista sobre como o sistema 

deve ser organizado, é predominante a noção de que o conhecimento que se 

constrói de modo integrado entre os diferentes atores potencializa o 

desenvolvimento econômico, social e tecnológico. Assim, neste momento, é pela 

_______________  
 
4 ROCHA, R. P. Organização universitária e ensino de graduação. Santa Maria: Universidade Federal 

de Santa Maria, 1989. 
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prática extensionista que ocorre a almejada interação dialógica entre universidade e 

sociedade de modo mais direto.  

Conforme histórico apresentado, a extensão vem constantemente sendo 

repensada. Recentemente, por meio da resolução 07, de 18 de dezembro de 2018 

do Conselho Nacional de Educação – Câmara de Educação Superior (CNE/CES), 

foram estabelecidas as diretrizes para a extensão na educação superior brasileira e 

apresentado o conceito de extensão como 

 

[...] a atividade que se integra à matriz curricular e à organização da 
pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, político educacional, 
cultural, científico, tecnológico, que promove a interação transformadora 
entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, 
por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação 
permanente com o ensino e a pesquisa (BRASIL, 2018). 

  

Conforme preconizado na meta 12 (estratégia 12.7) do Plano Nacional de 

Educação (PNE) de 2014, a extensão passou, portanto, a ser uma atividade que 

deve estar prevista nos currículos, contabilizando um mínimo de 10% do total da 

carga horária dos cursos de graduação. Esta determinação representa um avanço 

sem precedentes, principalmente na aproximação dos eixos extensão e ensino, e 

também no reconhecimento da extensão enquanto prática inerente à universidade. A 

resolução prevê que a articulação entre ensino, extensão e pesquisa, seja “ancorada 

em processo pedagógico único, interdisciplinar, político educacional, cultural, 

científico e tecnológico”. Concomitantemente, sua operacionalização constitui um 

desafio, dada a amplitude do número de estudantes que deverão estar envolvidos 

na prática extensionista, a existência de projetos aderentes à área de conhecimento 

na qual se dá sua formação, entre tantas outras questões que se apresentarão ao 

longo deste processo. 

 

1.1.1 A extensão na UFPR 

 

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) desenvolve a extensão 

universitária desde a sua criação, em 1913, como Universidade do Paraná (UP).  O 

teor desta atuação acompanha os diferentes momentos históricos vivenciados, e 

tem influência do contexto local e dos cenários político, legislativo e social do país no 

decorrer de sua trajetória. 
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Apesar de não fazer menção expressa à extensão universitária, o primeiro 

estatuto, de 1913, previa o atendimento às parcelas pobres da sociedade por meio 

de aulas clínicas. A versão de 1915 destaca o papel formativo destas aulas clínicas, 

que se davam nas áreas de medicina e odontologia. 

A partir de 1915 e, ao longo de seus anos iniciais, a universidade atuou por 

meio de faculdades, que desempenhavam suas atividades de modo articulado, 

embora esta articulação não fosse formalizada. A partir de 1946 as Faculdades de 

Direito, Engenharia, Medicina e Filosofia, Ciências e Letras foram integradas e um 

novo estatuto foi aprovado. Este documento trouxe como novidades a noção de 

intercâmbio com outras instituições e a criação de um Departamento de Cultura. No 

mesmo ano o regimento da universidade previu a realização de cursos de extensão, 

“[...] destinados a prolongar, em benefício coletivo, a atividade didática dos institutos 

universitários” (UP, Regimento 1946, p. 32, apud VIEIRA, 2014, p. 95). 

Em 1952 a universidade foi federalizada e um novo estatuto elaborado, o 

qual vinculava a execução das atividades de extensão à reitoria e seu 

desenvolvimento em duas modalidades: extensão popular e atualização cultural. 

Acompanhando o cenário nacional e as determinações da lei 5.540/1968, a 

extensão foi formalizada no estatuto da UFPR em 1970 e estava naquele momento 

muito ligada ao conceito de desenvolvimento do país que era incentivado na época. 

Assim, as atividades de extensão eram consideradas em sua capacidade de 

direcionar o ensino e a pesquisa para o atendimento das necessidades da 

comunidade, principalmente, por meio da oferta de cursos: 

 
Art. 67: Mediante cursos ou serviços especiais, o ensino e a pesquisa 
estender-se-ão a comunidade em geral, ou a grupos definidos, a entidades 
públicas ou privadas, com o objetivo precípuo de servir os não diretamente 
beneficiados pelas atividades universitárias e cooperar no aperfeiçoamento 
de instituições da coletividade. (UFPR, Estatuto, 1970. P. 22-23, apud 
VIEIRA, 2014, p. 99). 

 

Diante da aprovação de um novo estatuto, em 1974, a extensão na UFPR 

passou a estar vinculada a um órgão denominado Pró-Reitoria de Assuntos 

Comunitários (PRAC), o que, segundo Vieira, “reitera a representação da Extensão 

em seu viés de prestação de serviço em prol da comunidade, seja em sua dimensão 

interna ou externa à Universidade” (VIEIRA 2014, p. 105). 

Mudanças expressivas na prática extensionista na UFPR aconteceram a 

partir da década de 80, seguindo mais uma vez um contexto político e social de 
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abertura e transformação social que se instalava. Assim, em seu primeiro caderno, 

lançado em 1986, a PRAC fundamentou a extensão baseando-se em três critérios, 

sendo eles a relevância social, a integração da extensão com as demais atividades 

da universidade e as possibilidades e os limites da extensão universitária no 

processo de transformação social (VIEIRA, 2014). Alguns anos mais tarde, em 1990, 

a PRAC se tornou a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), denominação que 

se mantém até o momento.  

A partir de então, “após um período de consolidação de seu papel formativo” 

a PROEC atuou “buscando institucionalizar a extensão universitária na UFPR, 

reformulando resoluções e normativas” (PROEC, 2016, p. 5). Sua estrutura 

administrativa é composta por três coordenadorias – Extensão, Cultura e de 

Políticas Sociais – e outras duas unidades, que são a Editora da UFPR e o Museu 

de Arqueologia e Etnologia da UFPR (PROEC, 2016, p. 5). No que tange à 

extensão, ela é desenvolvida por meio de programas, projetos, cursos, eventos ou 

prestação de serviços extensionistas. 

No período 2012-2016 a PROEC desempenhou um papel propositivo, 

buscando estimular “o desenvolvimento e integração de ações de extensão, cultura, 

políticas sociais e divulgação da produção intelectual e científica” (PROEC, 2016, p. 

5), de modo articulado com o ensino e a extensão. Assim, por meio da coordenação 

de Extensão, além de realizar o acompanhamento dos cursos, programas e projetos 

de extensão, promoveu o aperfeiçoamento de processos, com o lançamento de uma 

atualização do Sistema de Gerenciamento da Extensão (SIGEU 2.0). Também atuou 

no fortalecimento das relações interinstitucionais e internacionais, por meio da 

participação em fóruns como o FORPROEX e da Associação de Universidades 

Grupo Montevideo (AUGM), e deu início às discussões sobre a curricularização da 

extensão na UFPR, conforme previsto no PNE 2014 e resolução normativa 07/2018 

do CNE/CES.  

 

1.1.2 A extensão universitária e a formação de professores 

 

O artigo 5º da resolução 07/2018 do CNE/CES apresenta como elemento 

estruturante da concepção e prática da extensão o propiciar de uma “formação 

cidadã dos estudantes, marcada e constituída pela vivência dos seus 

conhecimentos, que, de modo interprofissional e interdisciplinar, seja valorizada e 
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integrada à matriz curricular” (BRASIL, 2018). Sob esta perspectiva, no âmbito das 

Licenciaturas, as atividades de extensão representam espaços fundamentais de 

formação docente. 

Normalmente associadas às primeiras experiências dos futuros professores, a 

extensão possibilita a articulação entre teoria e prática, bem como encoraja os 

licenciandos a refletirem criticamente sobre as abordagens pedagógicas e sua 

coerência diante da realidade. 

 Em artigo publicado na revista Teias, Kochhann (2017) analisou os limites e 

perspectivas da formação de professores no espaço da extensão universitária a 

partir da revisão de onze trabalhos selecionados em periódicos A1, dissertações e 

teses na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e 

no grupo de trabalho sobre formação de professores da Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED). Apesar das limitações, a 

pesquisa apontou diversas perspectivas da extensão que contribuem para o 

processo de formação de professores. 

Dentre as perspectivas verificadas está a extensão como meio de 

aproximação da universidade à sociedade e dos licenciandos à realidade dos 

alunos. O modo como a extensão é conduzida (geralmente em um trabalho conjunto 

entre professores da Instituição de Ensino Superior (IES), os próprios universitários 

e mesmo os responsáveis das escolas e/ou organizações da sociedade envolvidas) 

propicia a discussão, criação de metodologias e produção de materiais didáticos 

mais adequados para cada contexto de ensino. 

 Além disso, a partir das experiências de extensão analisadas, a autora coloca 

a extensão como campo fértil para a reflexão sobre a trajetória formativa dos 

professores e para a produção de conhecimento, integrando teoria e prática e 

imprimindo consistência teórica e profissional ao trabalho a ser desenvolvido pelos 

futuros professores. 

Estas perspectivas da extensão na formação de professores são confirmadas 

na experiência do projeto Português Brasileiro para Migração Humanitário (PBMIH), 

conforme será verificado na seção a seguir. 
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1.2 PORTUGUÊS BRASILEIRO PARA MIGRAÇÃO HUMANITÁRIA (PBMIH) 

 

Desenvolvido na UFPR, o projeto de extensão Português Brasileiro para 

Migração Humanitária (PBMIH) atua aliando integração linguística, social e cultural 

de migrantes e refugiados que residem em Curitiba e região metropolitana por meio 

do ensino de português brasileiro, à prática docente dos estudantes, em sua maioria, 

do curso de Letras da universidade.   

 O PBMIH foi idealizado em 2013, a partir de uma necessidade emergencial de 

ensino de português para migrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade 

social apresentada ao Centro de Línguas e Interculturalidade (CELIN) da UFPR pela 

Prefeitura Municipal de Curitiba e a ONG Casla (Casa Latino-americana). Nesta 

época, o principal grupo era formado por haitianos que chegavam à região de 

Curitiba no fluxo migratório que se intensificou após o terremoto que atingiu o Haiti 

em 2010. Mediante a impossibilidade de atender a estas pessoas no âmbito dos 

cursos regulares do CELIN, o PBMIH foi proposto como um projeto de extensão, 

contando com a participação de equipes de professores voluntários do CELIN e do 

curso de Letras da UFPR. Após a realização de uma reunião com a Associação dos 

Haitianos de Curitiba, para entender as particularidades da situação e do público que 

participaria do curso, o projeto iniciou no dia 09 de novembro de 2013.  

 Desde então as aulas do PBMIH acontecem aos sábados, das 15h às 18h, no 

campus Reitoria da UFPR. Este dia da semana e horário foram definidos em 

conjunto com as instituições parceiras no atendimento aos migrantes, devido à maior 

probabilidade de disponibilidade dos alunos para participar, já que muitos deles 

trabalham nos dias úteis e aos sábados pela manhã. Os alunos, em geral, tomam 

conhecimento e procuram o projeto a partir da indicação das instituições que dão 

suporte aos migrantes e refugiados em Curitiba e também pela indicação de amigos, 

familiares e conversas entre pares. 

Logo no início do projeto percebeu-se que a abordagem de ensino para este 

público específico deveria ser diferenciada. Contrariamente à maioria dos cursos de 

ensino de línguas, nos quais o ingresso geralmente é fixo, no início de cada 

semestre, e onde predomina certa regularidade e frequência de participação, a 

entrada dos alunos no curso de português ofertado pelo PBMIH é semanal, 

conforme os alunos chegam a Curitiba e região metropolitana. Ao mesmo tempo, 

após o ingresso no projeto sua presença em sala de aula não é uniforme, pois 
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muitos faltam e até mesmo desistem por questões diversas, especialmente devido a 

obterem um trabalho. Assim, foi adotada uma concepção de “ensino em trânsito” 

(RUANO; PERETI; GRAHL, 2016, p. 298), desenvolvida por meio de uma 

metodologia que foi chamada “porta-giratória” (CURSINO et al., 2016, p. 320), na 

qual a cada semana é desenvolvida uma tarefa comunicativa específica, com início, 

meio e fim, com objetivos a serem atingidos em cada encontro, e que não 

dependente da aula anterior para ser desenvolvida. O aluno pode sair de cada aula 

capaz de aplicar aquele conhecimento adquirido na aula do dia, sem a necessidade 

imprescindível de ter estado presente na aula anterior, ou de estar na aula seguinte 

para que o conhecimento possa ser completo. 

Neste contexto, o conceito adotado foi de português como língua de 

acolhimento, que diz respeito à aquisição de uma segunda língua em contexto 

migratório, e que se volta para as “necessidades desses migrantes e às convenções 

sociais que eles precisam dominar em seu novo contexto de vida” (CURSINO et al., 

2016, p. 320). Assim, os temas das aulas são focados em elementos da vida 

cotidiana, tais como busca por emprego, acesso a serviços de saúde, deslocamento 

na cidade, ida às compras/supermercado, entre outros. Para além disso, tem-se o 

entendimento de que o domínio do português é um elemento fundamental para a 

construção da identidade, autonomia e integração do migrante neste novo ambiente 

do qual passa a fazer parte. Também são propostas atividades culturais nas quais 

há a apresentação de elementos tanto da cultura local, quanto daquela dos países 

de origem dos migrantes, a fim de que esta integração cultural ocorra nos dois 

sentidos (o migrante conhecendo a cultura local e a população local entrando em 

contato com as culturas dos migrantes), promovendo momentos de genuínas trocas 

culturais. 

Dada a inediticidade deste contexto de ensino, das demandas de trabalho com 

os alunos do PBMIH e das questões conceituais e metodológicas que se 

apresentavam aos professores, viu-se logo no início que o trabalho deveria ser 

realizado de modo colaborativo, a fim de que as dúvidas, comuns aos integrantes do 

projeto, pudessem ir sendo esclarecidas a partir das experiências e aprendizados do 

grupo. Assim, no PBMIH os professores trabalham em equipes e cada turma conta 

com dois ou três professores organizados de modo que os mais experientes possam 

trabalhar em conjunto com professores iniciantes, oportunizando a estes um maior 

aprendizado sobre a elaboração de materiais didáticos, a presença e postura em 
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sala de aula e suportando a aquisição das primeiras experiências de docência dos 

iniciantes. Também foi estabelecida uma rotina de encontros semanais de discussão 

sobre temas que vão desde aspectos conceituais e metodológicos do ensino de 

Português como Língua Estrangeira (PLE), tais como desenvolver as aulas e as 

abordagens aos diferentes assuntos, até questões sociais relacionadas à inclusão 

social e cultural dos migrantes e refugiados. Estes encontros são conduzidos seja 

pela própria equipe (coordenação do PBMIH e professores), seja por professores, 

pesquisadores e especialistas convidados, tanto da UFPR quanto de outras 

instituições. A iniciativa se perpetuou como um espaço de formação permanente dos 

professores do PBMIH, muitos deles alunos de Letras, e atualmente constitui uma 

disciplina optativa do curso de Letras da UFPR, contando com a participação de 

vários professores com expertises em diferentes assuntos, especialmente 

relacionados ao ensino de PLE.  

O PBMIH atua no segundo semestre de 2019 com dez turmas, sendo duas de 

nível básico 1 (uma para diversas nacionalidades e outra específica para falantes de 

árabe), duas de básico 2, duas de pré-intermediário, duas de intermediário 1, uma 

de intermediário 2 e uma de nível avançado, atendendo cerca de 200 alunos de 

cerca de 20 nacionalidades. Além disso, além das turmas específicas de português 

brasileiro, em 2019 o PBMIH propôs duas turmas de crioulo, ministradas por 

professor haitiano, e um curso denominado “Entrelaços”, que ensinou bordado e 

encadernação manual a cerca de 25 migrantes e que recebeu apoio de migrantes, 

estudantes e professores da UFPR envolvidos no PBMIH. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada por meio de uma combinação de técnicas quantitativas 

e qualitativas. De acordo com Chaer, Diniz e Ribeiro,  

 

[...] a escolha da técnica de pesquisa é, na verdade, a escolha não da única, 
mas, sim, da principal técnica a ser utilizada, pois sempre mais de uma 
técnica será necessária no transcurso do trabalho a ser desenvolvido. 
(CHAER, DINIZ, RIBEIRO, 2011, p. 258). 
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Assim, dada a definição da pesquisa quantitativa como “metodologia [...] que 

procura quantificar os dados e, geralmente, aplica alguma forma de análise 

estatística” (MALHOTRA5, 2006, apud CHAER, DINIZ E RIBEIRO, 2011, p. 257), 

esta foi empregada num primeiro momento, com vistas a atender ao objetivo 

específico de traçar o perfil dos professores que atuaram no PBMIH desde seu 

início, em 2013, até o segundo semestre de 2019.  

Inicialmente foi feito um levantamento dos professores que atuaram no 

projeto, por meio da consulta a documentos digitais, tais como os inventários 

entregues pelos responsáveis das turmas a cada fim de semestre, listas de 

chamadas que continham os nomes dos professores, resultados de editais de 

seleção de estagiários e mensagens eletrônicas diversas trocadas entre a 

coordenação do projeto e as equipes. Este levantamento resultou em uma planilha 

eletrônica contendo 171 nomes de professores que participaram do PBMIH, com 

seus respectivos endereços de e-mail, turma e ano em que ocorreu esta 

participação.  

Em seguida, foi elaborado um questionário online por meio da ferramenta 

Formulários Google, com o objetivo de levantar informações sobre o perfil dos 

professores, tendo sido enviado aos 171 contatos obtidos por meio do mapeamento 

inicial. O questionário, composto por perguntas abertas e fechadas, continha 

questões como nome, sexo, idade, formação anterior, como ingressou no projeto, 

função exercida, turmas nas quais atuou, tempo de permanência no projeto, 

instituição de ensino superior à qual estava vinculado, curso e período que cursava 

quando da participação no projeto, situação acadêmica atual, experiências prévias 

em projetos de extensão universitária e/ou de ensino de PLE em outros contextos, 

situação de trabalho atual e contribuições percebidas da participação no projeto nas 

trajetórias acadêmica e profissional (formulário completo disponível no anexo 1). 

Previamente ao envio aos professores, o questionário foi respondido de 

modo piloto por duas professoras, uma delas atuante no PBMIH no 2º semestre de 

2019 e outra já não atuante no projeto naquele momento. Mediante a observação de 

alguns pontos de melhoria, foram realizados os devidos ajustes e a pesquisa foi 

_______________  
 
5 MALHOTRA, N. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 4. Ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2006. 
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disparada para os endereços de e-mail da lista de contatos levantada no dia 24 de 

setembro de 2019. 

No texto do e-mail foi destacada a importância da participação dos 

professores respondendo às perguntas do questionário. Na página inicial do 

formulário constava um termo de concordância, que consistiu de um texto explicativo 

contendo, entre outras informações, o objetivo do trabalho e o tempo estimado de 

resposta. Estas medidas foram adotadas a fim de engajar os professores na 

pesquisa, indo ao encontro da recomendação de Marconi e Lakatos (1999) de que 

 

[...] junto com o questionário deve-se enviar uma nota ou carta explicando a 
natureza da pesquisa, sua importância e a necessidade de obter respostas, 
tentando despertar o interesse do recebedor para que ele preencha e 
devolva o questionário dentro de um prazo razoável. (MARCONI, LAKATOS 
1999, p. 100, apud CHAER; DINIZ; RIBEIRO, 2011, p. 261). 

 

Após o envio de uma mensagem lembrete para participação no dia 02 de 

outubro de 2019, a pesquisa online foi encerrada em 15 de outubro de 2019 e 

obteve quarenta e sete respostas. 

Os dados da pesquisa foram tratados por meio das ferramentas Formulários 

Google e Microsoft Excel e os dados correlacionados indutivamente, sendo os 

resultados discutidos na seção a seguir, a partir de uma análise interpretativa, a fim 

de “dar um significado mais amplo às respostas, vinculando-as a outros 

conhecimentos” (LAKATOS, MARCONI, 2003, p.168). 

Após esta análise dos dados do questionário, partiu-se para uma etapa 

qualitativa da pesquisa, para atender ao objetivo específico de analisar de modo 

mais profundo os possíveis desdobramentos da participação no PBMIH na trajetória 

acadêmica e profissional dos professores. A partir do entendimento da pesquisa 

qualitativa como “[...] metodologia de pesquisa não-estruturada e exploratória, 

baseada em pequenas amostras que proporcionam percepções e compreensão do 

contexto do problema” (MALHOTRA, 2006, apud CHAER, DINIZ E RIBEIRO, 2011, 

p. 257), foram realizadas quatro entrevistas presenciais semiestruturadas com os 

professores, selecionados de acordo com o critério de estarem ou não atuando 

PBMIH no segundo semestre de 2019 (dois professores atuavam e dois já não 

atuavam). O registro foi feito por gravação de áudio e tomada de notas, seguida pela 

transcrição de alguns trechos selecionados, que se apresentavam mais 

interessantes para análise no âmbito deste projeto. 
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Para Minayo (2012, p. 623),  

 

num trabalho de campo profícuo, o pesquisador vai construindo um relato 
composto por depoimentos pessoais e visões subjetivas dos interlocutores, 
em que as falas de uns se acrescentam às dos outros e se compõem com 
ou se contrapõem às observações.  

   

Assim, após leitura e análise dos trechos transcritos foram mapeados 

elementos de convergência nas falas dos entrevistados e reforçadas questões que 

já haviam sido verificadas a partir da análise do questionário online, conforme 

dispostos no item apresentação dos resultados, a seguir. 
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3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos na pesquisa junto aos 

professores que atuaram no PBMIH entre 2013 e 2019. Do total de professores 

mapeados 27% responderam ao questionário. Dentre os respondentes, 36 (77%) já 

não estavam atuando no projeto e 11 (23%) estavam exercendo atividades no 

PBMIH no 2º semestre de 2019. 

 

3.1 PERFIL DOS PROFESSORES DO PBMIH 

 

Do total de participantes da pesquisa, 34 eram do sexo feminino (72%) e 13 

do sexo masculino (28%). O maior número de professores estava na faixa etária de 

20 a 29 anos (45%), sendo a grande maioria na idade entre 20 e 39 anos (83%), 

conforme demonstrado no gráfico 1. 

 

GRÁFICO 1 – DISTRIBUIÇÃO POR IDADE E SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

FONTE: A autora (2019). 

 

Em relação à formação acadêmica, 43 professores (91%) informaram estar 

cursando ou ter concluído um curso na UFPR e 4 (9%) em outras Instituições de 

Ensino Superior (IES) no momento em que atuavam no PBMIH, sendo que destes, 2 

são docentes vinculados ao curso de Letras da UFPR atualmente. Do total de 

respondentes 94% possuíam uma formação em andamento ou concluída na área de 
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Letras e/ou Linguística e 3 (6%) em outras áreas, sendo elas Administração, 

Psicologia e Sociologia. 

Ainda sobre a formação acadêmica, 79% dos professores que responderam à 

pesquisa tinham alguma formação em andamento no período em que participavam 

do PBMIH, sendo que 30% estavam cursando uma graduação, 21% o mestrado, 

11% o doutorado e 21% uma segunda graduação. Com base neste dado é possível 

tomar o PBMIH como um espaço que possibilita aos estudantes aliar o momento de 

sua formação acadêmica à prática da docência, não apenas em nível de graduação, 

mas também de pós-graduação. Além disso, a presença simultânea destes 

acadêmicos em diferentes níveis de formação permite inferir que a participação no 

projeto oportunize aos estudantes da graduação a convivência e interação com 

profissionais da sua área de conhecimento já formados, o que amplia seu 

conhecimento sobre as futuras possibilidades de percursos acadêmico e 

profissional, auxiliando em sua tomada de decisão sobre os próximos passos em 

sua carreira. 

 

TABELA 1 – STATUS DA FORMAÇÃO ACADÊMICA QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO PBMIH 

 

  
Graduação 2ª Graduação 

Em andamento Concluída Em andamento 

Graduação 
Em andamento 14 (30%)   

Concluída  4  (9%) 8 (17%) 

Mestrado 
Em andamento  9  (19%) 1 (2%) 

Concluído  3 (6%)  

Doutorado 
Em andamento  4 (9%) 1 (2%) 

Concluído  1 (2%)  

Pós-Doutorado Concluído  2 (4%)  

 

FONTE: A autora (2019). 

 

Sobre a ocupação profissional, dentre os professores que estavam atuando 

no PBMIH no 2º semestre de 2019, 64% não estavam trabalhando e 36% estavam 

exercendo uma atividade profissional no momento da pesquisa. Já entre os 

professores que não estavam mais participando do projeto, 78% informaram que 

estavam trabalhando e 22% que não estavam trabalhando. Assim, verifica-se que, 

no momento em que estão atuando no PBMIH, a maioria dos professores não está 



31 

 

 

exercendo uma atividade de trabalho, sendo que este quadro se inverte no âmbito 

dos professores que já não estão atuando no projeto. Do total de professores que 

indicaram estar trabalhando atualmente, cerca de 60% estão exercendo atividade de 

docência. 

Dado que o PBMIH constitui uma ação de extensão universitária, e que os 

professores são em sua maioria estudantes da UFPR, é possível traçar um paralelo 

entre o perfil destes professores e os resultados obtidos na V Pesquisa Nacional de 

Perfil Socioeconômico e Cultural dos (as) Graduandos (as) das Instituições Federais 

de Ensino Superior (IFES). Realizada em 2018 pela Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), esta pesquisa 

obteve dados de mais de 420 mil estudantes de 63 universidades federais, incluindo 

a UFPR. Assim como a maioria dos professores do PBMIH era do sexo feminino, 

entre os estudantes universitários mapeados na pesquisa da ANDIFES 54,6% eram 

deste mesmo sexo. Este dado também se correlaciona à área de conhecimento, 

uma vez que na pesquisa da ANDIFES, 65,7% dos estudantes da área de 

Linguística, Letras e Artes eram do sexo feminino e, conforme apresentado acima, a 

grande maioria dos professores do PBMIH possui ou estava cursando uma formação 

acadêmica nesta mesma área. 

Sobre as experiências prévias em projetos de extensão e/ou ensino de 

Português como Língua Estrangeira (PLE), a maioria dos professores (29 dos 47 

respondentes) não possuía experiências prévias nestas atividades e, dentre os que 

possuíam alguma experiência, a maior parte era relacionada a outras atividades de 

extensão não relacionadas ao ensino de PLE.  

GRÁFICO 2 – EXPERIÊNCIA PRÉVIA EM EXTENSÃO E/OU ENSINO DE PLE 
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FONTE: A autora (2019). 

3.2 PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES NO PBMIH 

 

Em relação à participação dos professores no PBMIH, o tempo de permanência 

foi calculado com base nas informações dos professores que já não estavam 

atuando no projeto no 2º semestre de 2019, resultando num período médio de 4 

semestres (2 anos). 

 Sobre o modo como iniciaram a participação no PBMIH, verificou-se que a 

maioria dos professores ingressaram no projeto pela indicação de colegas (23%), 

conforme relato  

 

Quando eu vim pra Curitiba em 2017 eu tinha uma amiga que já fazia 
mestrado aqui e, como a minha pesquisa de mestrado era para 
compreender sujeitos em ambientes bilíngues, ela falou “ah, que legal, tem 
muito a ver com o programa que eu participo lá na universidade, que são 
migrantes e refugiados que estudam língua portuguesa aqui no Brasil”. Aí 
eu me interessei (CVR, entrevista, 2019). 

 

Outros dois meios mencionados foram a indicação de professores da 

universidade (17%) e a divulgação com a qual tiveram contato na Semana do 

Calouro (17%). 

 

[...] no final da aula ela [a professora] pediu para eu esperar para conversar 
e me chamou para trabalhar no projeto. Ela me falou que eu tinha perfil. 
Naquela época [2014] eu nem sabia de nada, nunca imaginei ser professora 
de português como língua estrangeira, muito menos para uma população 
vulnerável [...] (AF, entrevista, 2019). 
 
 
Na semana do calouro eu descobri [o projeto], só que como eu tinha 
iniciado, estava muito nervoso [...]. Então eu fiquei seis meses observando 
uma coisa aqui, outra ali, e daí já no segundo semestre eu resolvi entrar 
efetivamente [no PBMIH]. Então eu fiquei tentando conhecer melhor, 
observando, perder o medo. Foi no primeiro ano de curso (RF, entrevista, 
2019). 

 

Estes dados demonstram que o envolvimento dos professores no projeto se deu 

majoritariamente por meio do contato interpessoal, “boca a boca”, e pela observação 

e indicação por parte dos professores já atuantes no projeto, dos perfis de colegas e 

alunos da UFPR entre seus pares que poderiam ter interesse e aptidão para 

participarem de uma iniciativa como a proposta pelo PBMIH. 
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A divulgação do projeto realizada na Semana do Calouro também se mostrou 

uma medida importante de apresentação do PBMIH como uma possibilidade de 

percurso para os estudantes recém-chegados à UFPR e de engajá-los desde o 

início do curso em atividades de formação e desenvolvimento docente. 

 

GRÁFICO 3 – INGRESSO NO PBMIH 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: A autora (2019). 

 

O relato dos professores sobre o modo de ingresso no projeto aponta também 

para uma dinâmica interna de gradual mudança do vínculo institucional do PBMIH. 

Inicialmente o projeto estava bastante ligado ao CELIN e, ao longo do seu 

andamento passou a ser cada vez mais desenvolvido no âmbito do curso de Letras 

e demais departamentos responsáveis na UFPR. Isso foi observado a partir do dado 

de que 11% dos professores iniciaram no PBMIH por meio de indicação do CELIN, 

sendo que o total destes professores compunha o grupo que indicou no questionário 

já não atuar no projeto no momento da pesquisa. Assim, pode-se dizer que, no 

início, houve maior ligação do PBMIH ao CELIN, uma vez que esta instância da 

universidade foi a primeira a ser procurada pelas autoridades e demais instituições 

de apoio para auxiliar no ensino de português aos migrantes e refugiados. A 

expertise no ensino de línguas estrangeiras e a oferta já existente na época do curso 

de PLE no CELIN representaram uma porta de entrada para esta demanda social 

que se apresentava.  

Ao longo do desenvolvimento das atividades, o PBMIH foi adquirindo uma 

dinâmica própria e certa autonomia em relação ao CELIN, já que o perfil dos alunos 
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atendidos exigia uma abordagem metodológica diferenciada daquela empregada no 

CELIN. 

 

[... inclusive na época foram primeiro no CELIN e depois vieram para Letras, 
porque lá tinha o curso de PLE. Mas, o que as pessoas sempre falam, que 
eu sempre ouvi também quando eu comecei a dar aula no projeto, é que se 
pegasse um material do CELIN não funcionava pra eles. Porque tem uma 
especificidade do grupo (AF, entrevista, 2019). 

 

 Assim, dentre os professores atuantes no PBMIH no 2º semestre de 2019, 

nenhum deles informou ter ingressado no projeto por intermédio do CELIN, mas, por 

outro lado, em alguns casos foi possível observar que houve uma inversão na qual o 

fato de ter participado do PBMIH foi um elemento facilitador para o professor 

ingressar no CELIN, uma vez que a experiência adquirida no projeto poderia ser 

empregada no curso de PLE ofertado no CELIN. 

 Sobre as atividades desenvolvidas pelos professores no PBMIH foram 

mencionadas a elaboração de material didático, preparação e aplicação dos planos 

de aula, acompanhamento e correção das tarefas propostas aos alunos, 

participação nas formações e apoio na organização dos eventos culturais. Também 

foi elencada pelos professores iniciantes a observação das aulas e, pelos 

professores mais experientes, a atividade de apoio e orientação aos novos 

professores em formação. 

O fato de ter exercido ou de exercer atualmente estas atividades no projeto é 

claramente reconhecido pelos professores como uma contribuição aportada em suas 

trajetórias acadêmica e profissional, conforme pode ser observado no gráfico 4 

abaixo. As informações do gráfico foram obtidas com a pergunta "Em sua avaliação, 

como a participação no PBMIH contribuiu para sua trajetória acadêmica e 

profissional?". Sendo esta uma questão de resposta livre, foram realizadas a leitura 

e classificação de cada resposta de acordo com as contribuições apontadas. Dado 

que algumas respostas apontavam mais de uma contribuição, o número total de 

registros é maior do que o número de professores que participaram da pesquisa.  
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GRÁFICO 4 – CONTRIBUIÇÕES PARA A TRAJETÓRIA ACADÊMICA E PROFISSIONAL 

 

 

FONTE: A autora (2019). 

 

Assim, a aquisição de experiência docente foi uma das contribuições mais 

mencionadas, tendo figurado na resposta ao questionário de 20 professores. Esta 

experiência adquirida diz respeito a questões metodológicas, ao modo como estar 

presente em sala de aula e de se relacionar com os alunos, visto que para muitos 

destes professores a participação no PBMIH foi a primeira oportunidade de atuar 

como docentes. Dos 4 professores entrevistados, 3 utilizaram a palavra “medo” ao 

se referir às suas primeiras experiências em frente a uma turma na apresentação 

dos conteúdos e proposição de atividades às turmas. 

 

Daí quando entrei no próximo semestre eu tinha mais oportunidade, mais 
espaço para ir dando as aulas, tremendo de medo de ir lá fazer as coisas. 
Mas aí no outro semestre eu já estava assumindo turma e eu conseguia 
visualizar a minha evolução (MPS, entrevista, 2019). 
 
 

 O trabalho realizado em equipes no PBMIH foi um elemento apontado como 

facilitador desta aquisição de experiência docente. O trabalho em conjunto 
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envolvendo os professores mais experientes e os mais iniciantes fez com que estes 

se sentissem mais seguros em sala de aula e pudessem ir conduzindo as atividades 

gradualmente, até alcançarem um nível de autonomia que os possibilitasse 

assumirem turmas e, por sua vez, repassar estes conhecimentos e experiências 

para os novos professores conforme ingressavam no PBMIH a cada semestre. 

 

Eu não conseguia nem falar direito em sala de aula e já estava dando as 
aulas, participando da elaboração do material. Foi muito legal. Acho que 
tudo o que eu sou como professora na verdade começou ali no projeto 
(MPS, entrevista, 2019). 

 

O aprendizado em relação à preparação do material didático também foi 

significativamente citado pelos professores como uma contribuição aportada pela 

participação no projeto. Dadas as especificidades do perfil dos alunos, o uso de 

materiais didáticos comerciais não seria efetivo para o processo de ensino-

aprendizagem no contexto do PBMIH, sendo a preparação de material próprio uma 

prática unânime entre os professores. Assim, a preparação do material constitui uma 

oportunidade de exercitar o protagonismo na prática docente, por meio da busca e 

análise ativa dos textos, imagens, vídeos e outros recursos, além de promover a 

troca de ideias, conteúdos e conhecimentos entre os professores. Para além disso, 

esta prática estimulou os professores a pensar a realidade dos alunos e propor 

atividades que fossem significativas para o seu dia-a-dia no Brasil. 

 

Pela concepção de língua que o programa traz, de português como língua 
de acolhimento a gente tenta trazer atividades que sejam 
significativas para eles no dia-a-dia. E para isso a gente precisou conhecer 
estes alunos: o que eles fazem, onde eles trabalham, com quem eles 
moram (...). Então primeiro conhecemos estas pessoas pra depois pensar 
num plano de ação de como preparar aulas que atendam às necessidades 
delas. A gente busca coisas que não são feitas para aula, então, 
propaganda, receita, informativo de jornal. Porque material didático 
próprio para aula, talvez seja muita estrutura. Então, a gente pega mais 
material autêntico, que estas pessoas veem no dia-a-dia, para mostrar que 
a gente também pode aprender a língua com aquilo, que faça mais sentido 
para eles (CVR, entrevista, 2019). 
 

 

 Esta reflexão sobre a realidade dos alunos, conduzida com o intuito de 

preparar as aulas e o material didático, também foi mencionada pelos professores 

como condutora para reflexões mais amplas sobre desafios sociais, tais como os 

movimentos migratórios e questões de gênero e raça.  
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Eu acho que muda muito a gente como pessoa, porque você passa a ver 
que existem estruturas sociais que limitam muito a ação. Então não adianta 
você estudar muito para conseguir um emprego, porque não é só o seu 
estudo que vai garantir este emprego. É a sua relação, é a sua cor, a língua 
que você fala, de onde você vem (...). Eu me pegava julgando muito as 
pessoas que eu não conhecia e depois de olhar por esta outra 
perspectiva para ver como as pessoas vivem, a situação da qual elas vêm, 
o que elas passam para poder estudar, para poder trabalhar, acho que 
muda o jeito como você recebe e percebe as pessoas no seu dia-a-dia 
(CVR, entrevista, 2019). 

 

Neste sentido, o PBMIH se apresenta como uma ação de extensão universitária 

em sua concepção mais contemporânea, já que a participação no projeto promove 

um enriquecimento cultural e a ampliação dos conhecimentos para todas as partes 

envolvidas, numa via de mão dupla. Tanto os migrantes e refugiados têm a 

oportunidade de aprender o português e elementos da cultura brasileira, quanto os 

professores podem estar em contato com outras culturas e realidades, que são 

aquelas dos alunos. Logo, ambas as partes podem expandir sua visão de mundo e 

levar este aprendizado para todas as suas situações de vida.  

No caso dos professores, esta “bagagem” adquirida acaba sendo incorporada 

organicamente em seu fazer docente, promovendo reflexões sobre o conteúdo e as 

abordagens metodológicas a serem empregadas, e também sobre o seu papel em 

relação aos alunos. 

 

Então o projeto conseguiu me mostrar que, ser professor, às vezes, não 
precisa ser aquela coisa rígida, formal. Ele me mostrou algo muito humano, 
de ser um professor, não como alguém superior, mas alguém que está ali 
para ser mediador de uma língua e de alguém que precisa desta língua (RF, 
entrevista, 2019). 

 

Outra contribuição mencionada pelos professores foi o despertar para a reflexão 

e a abertura de espaços para discussão sobre noções de língua, de língua 

estrangeira, o ensino destas línguas e sobre PLE. Muitas destas reflexões foram 

aprofundadas pelo desenvolvimento de pesquisas acadêmicas, seja em nível de 

graduação, mestrado, doutorado, ou no âmbito de grupos de estudos.   

 

[...] a gente começou não só a pensar os materiais, mas o que significa 
Letramento [...] O que é Letramento, por que a turma se chama Letramento, 
o que eles têm que é diferente dos outros [...]. Daí a gente começou a 
desenvolver outras coisas, a estudar. Eu já estava trabalhando no CELIN e 
a gente fez um grupo de estudos sobre multiletramento, coordenado pelo 
[nome suprimido para evitar identificação], porque no CELIN também tinham 
casos muito parecidos... e a gente começou a investigar um pouco isso. Aí 
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virou um tema de pesquisa no fim das contas. Meu TCC foi sobre 
letramento6 (AF, entrevista, 2019). 

 

 

No que tange à atividade profissional, do total de professores que indicaram 

no questionário estar trabalhando atualmente, cerca de 60% estão exercendo 

atividade de docência. Entre os professores entrevistados, quando perguntados 

sobre quais as suas perspectivas para o futuro, todos informaram que desejam 

continuar na carreira docente, mesmo diante dos crescentes desafios desta 

profissão.  

 

Eu vou terminar o mestrado agora, vou defender em fevereiro. E eu preciso 
trabalhar. Mas quero continuar sendo professora. Isso é algo que eu aprendi 
no PBMIH e é o que eu gosto de fazer. Embora, é difícil, não é fácil ser 
professora. E quando a gente pensa em ser professora no PBMIH a gente 
tem que lidar com coisas que extrapolam o que a gente consegue, pode e 
quer fazer. Desde você chegar em sala de aula e o seu aluno, desde coisas 
mais básicas assim, de que ele não tem dinheiro para vir para aula, ele está 
sendo explorado no trabalho, tem violência sexual. Não que em outros 
contextos você não vá lidar com isso, mas tem uma outra questão assim 
também que difere o aluno estrangeiro do aluno brasileiro [...] sei lá, você 
pensa em uma periferia assim, o estado não existe para nenhum dos dois 
(AF, entrevista, 2019). 

 

Muitos destes professores estão atualmente seguindo a carreira para a qual 

obtiveram a formação no curso de Letras atuando no ensino de língua estrangeira. 

No entanto, ao longo das entrevistas foi possível verificar que, por conta da 

participação no projeto, estes professores desenvolveram também um interesse em 

trabalhar no ensino de PLE.  

Algumas questões foram elencadas pelos entrevistados como limitadoras 

para sua continuidade enquanto professores de PLE, tais como a pouca oferta de 

formação específica nesta área e o número ainda reduzido de oportunidades de 

emprego. Neste sentido, o PBMIH foi reconhecido por estes professores como ação 

de extensão que estimulou iniciativas de pesquisa e formação em PLE e que 

fomentou a discussão sobre o tema no curso de Letras da UFPR. 

 

_______________  
 
6A despeito dos diferentes conceitos em torno da noção de letramento, o uso do termo pela 
entrevistada neste trecho está associado à uma turma chamada “Letramento”, aberta com o intuito de 
atender migrantes e refugiados que tiveram a necessidade de desenvolver habilidades de leitura e 
escrita identificada no momento em que passaram pelo nivelamento.  
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Eu fiz licenciatura dupla, português e alemão. Mas aí no Português a gente 
não tem a formação de português como língua estrangeira. A nossa 
formação é de língua materna. Então, isso também é meio difícil, a gente 
teve que aprender na marra. Eu acho que se hoje a gente tem algumas 
disciplinas na universidade, que são optativas ainda, mas os códigos já 
existem e tal, isso também surge do projeto (AF, entrevista, 2019). 

 

 Assim, no contexto contraditório da sociedade atual, que promove 

simultaneamente a globalização e a construção de muros, pode-se dizer que a 

participação no PBMIH oportuniza, não apenas para os alunos, mas também para 

seus professores, uma vivência em um espaço plural, de debate de ideias, produção 

de conhecimento e integração. Para os professores envolvidos neste projeto de 

extensão universitária, a contribuição se dá também em termos de formação  

humana e desenvolvimento da cidadania, elementos a partir dos quais as conquistas 

acadêmicas e profissionais são consequência. A seguir, as considerações finais 

desta pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Passado pouco mais de um século do estabelecimento das primeiras 

universidades brasileiras, pode-se dizer que avanços significativos foram alcançados 

no que diz respeito à institucionalização e ao reconhecimento do eixo da extensão 

como inerente à atividade universitária.  

Um olhar histórico permite verificar como a concepção sobre a atividade 

extensionista acompanhou o percurso político e social do país ao longo dos anos, 

bem como inferir que esta é uma tendência que deve se perpetuar no futuro. Em 

meio aos desafios da sociedade atual, a extensão universitária também é desafiada 

a se reinventar, propondo ações que possibilitem o diálogo e a busca de soluções 

para enfrentamento das crises políticas, econômicas, sociais, educacionais, 

ambientais e em tantas outras instâncias que se apresentam. 

Assim, o PBMIH surgiu em 2013 como iniciativa proposta para fazer frente a 

barreiras linguísticas que dificultavam a integração de migrantes e refugiados que 

chegavam a Curitiba e Região Metropolitana. Logo o projeto se tornou um projeto de 

extensão que, além de ensinar o português, funciona como núcleo de integração 

cultural deste público à sociedade que passam a compor, promovendo 

transformações na vida de todas as partes envolvidas. 

No que tange aos professores que atuaram no PBMIH, verificou-se que a 

maioria tinha uma formação em curso no momento em que atuava no projeto, seja 

em nível de graduação, mestrado e doutorado e que, portanto, teve a oportunidade 

de aliar teoria e prática, aplicando os conhecimentos adquiridos nesta formação no 

projeto, mas também desenvolvendo novos conhecimentos a partir desta 

experiência em um contexto diferenciado de ensino. Estes novos saberes advindos 

das vivências no projeto levaram muitos a realizar suas pesquisas acadêmicas em 

temas relacionados. 

Observou-se também que a metodologia desenvolvida no PBMIH, na qual a 

cada encontro é trabalhado um plano de aula com início, meio e fim, a partir de um 

material didático preparado pelos professores organizados em grupos é um 

elemento que aportou contribuições para os percursos dos professores. Seja em 

nível acadêmico como profissional, participar do PBMIH lhes possibilitou 

desenvolver habilidades fundamentais para seguirem na carreira docente, tais como 

a postura em sala de aula, a noção de organização de planos de aula, a reflexão 
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sobre o conteúdo trabalhado e o trabalho em equipe. Em especial para os 

professores iniciantes, em sua maioria acadêmicos de Letras vivendo uma primeira 

experiência docente, o projeto foi um espaço onde puderam desenvolver confiança e 

autonomia para conduzir a atividade profissional para a qual estavam se preparando 

em sua formação acadêmica. Conforme foi demonstrado, dentre os professores 

egressos do projeto a maioria estava empregada no momento da pesquisa e 60% 

seguiram na carreira docente. 

Para além dos desdobramentos acadêmicos e profissionais, o 

desenvolvimento humano foi indicado pelos professores como contribuição aportada 

pela participação no projeto em suas vidas. Seus relatos apontaram para sua 

sensibilização e reflexão em relação à situação do outro, instigando-os a buscar 

conhecer a cultura dos migrantes e refugiados e também compartilhando a sua 

própria cultura. 

Finalmente, pode-se dizer que, em termos pessoais a participação no PBMIH 

contribui para minha formação ao me colocar em contato e refletir sobre o ensino de 

PLE, observando os processos envolvidos na gestão dos alunos, em especial, dos 

alunos que se encontram em situação de migração e refúgio, o que lhes confere 

características diferenciadas das dos estudantes matriculados em turmas 

convencionais de ensino de línguas. Estar no PBMIH me permitiu desenvolver 

habilidades de extrema importância em situações de ensino de línguas como ação 

de acolhimento, como a capacidade de adaptação e rápida resposta aos 

acontecimentos em sala de aula, ao se deparar com questões ou colocações 

inusitadas dos alunos. Também foi necessário desenvolver capacidades analíticas 

do ambiente externo. Assim, com o aumento do número de alunos provenientes da 

Venezuela, por exemplo, foi necessário adaptar a organização do curso e das 

turmas, a fim de atender melhor estes alunos, devido à proximidade de sua língua 

materna - o espanhol - com o português.  

É possível dizer também que ter contato com os alunos vindos de outras 

culturas me possibilitou conhecer sua realidade e refletir sobre as dificuldades desde 

a saída de seu país, até a chegada e permanência no Brasil. Foi uma oportunidade 

de colocar a serviço das pessoas os conhecimentos que adquiri enquanto estudante 

de uma universidade pública e pensar sobre as relações interculturais que se 

estabelecem em um contexto de migração, condição que tende a se intensificar. 
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Espera-se que os dados coletados e sistematizados trazidos neste trabalho 

contribuam para a compreensão sobre o percurso do PBMIH, em especial em seu 

papel de formação de professores, e forneçam embasamento para novas ações que 

possam torná-lo, cada vez mais, um espaço de referência para o desenvolvimento 

dos futuros docentes. Espera-se também que a pesquisa realizada dê visibilidade ao 

projeto realizado pela UFPR, a fim de potencializar o engajamento de novos 

estudantes e parceiros, promovendo, cada dia mais, sua integração e contribuição 

para a sociedade. 
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO 
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Perguntas:  
 

➢ Seção 1 – Dados pessoais  

*Nome completo  

*E-mail  

*Telefone  

*Sexo  

*Idade  

*Você está participando como professor no PBMIH atualmente?  

(Sim. Estou participando do PBMIH no 2º semestre de 2019.)  

(Não. Atuei no PBMIH em semestres anteriores.)  

  

➢ Seção 2 – Formação acadêmica – Sim. Estou participando do PBMIH no 2º 

semestre de 2019.  

*Qual o status de sua formação acadêmica atual?   

*Em relação à sua formação acadêmica atual, qual é o curso em andamento / 

concluído?  

*Em qual instituição você realiza / concluiu este curso?  

*Caso tenha selecionado “graduação em andamento”, qual período está 

cursando?  

*Você possui uma formação acadêmica anterior? Caso sim, por favor informe 

o nível e curso.  

*Você está trabalhando atualmente? 

*Caso tenha respondido "Sim" na questão anterior, qual é a sua área de 

atuação profissional? 

 

  

➢ Seção 3 – Formação acadêmica – Não. Atuei no PBMIH em semestres 

anteriores.  

*Qual era o status de sua formação acadêmica no período em que atuou no 

PBMIH?   

*Em relação à sua formação acadêmica quando atuava no PBMIH, qual era o 

curso que estava realizando / já havia concluído?  

*Em qual instituição você realizava / concluiu este curso?  

*Você está trabalhando atualmente? 

*Caso tenha respondido "Sim" na questão anterior, qual é a sua área de 

atuação profissional? 

 

➢ Seção 4 – Participação no PBMIH - Sim. Estou participando do PBMIH no 2º 

semestre de 2019.  

*Quando você começou a participar do PBMIH?  

*De que modo você ingressou no PBMIH?  

*Em qual turma você atua no PBMIH?  

*Quais atividades você desempenha no PBMIH?  
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*Ao ingressar no PBMIH, você já possuía experiências prévias em projetos de 

extensão universitária e/ou de ensino de Português como Língua Estrangeira 

(PLE) em outros contextos? Comente brevemente.  

*Em sua avaliação, como a participação no PBMIH contribui para sua 

trajetória acadêmica e profissional?  

  

➢ Seção 5 – Participação no PBMIH - Não. Atuei no PBMIH em semestres 

anteriores.  

*Quando você começou a participar do PBMIH?  

*Por quanto tempo você participou do PBMIH?  

*De que modo você ingressou no PBMIH?  

*Em qual(is) turmas você atuou no PBMIH?  

*Quais atividades você desempenhou no PBMIH?  

*Ao ingressar no PBMIH, você já possuía experiências prévias em projetos de 

extensão universitária e/ou de ensino de Português como Língua Estrangeira 

(PLE) em outros contextos? Comente brevemente.  

*Em sua avaliação, como a participação no PBMIH contribuiu para sua 

trajetória acadêmica e profissional?  
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ANEXO 2 – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 
 

1) Como foi a sua entrada no PBMIH? 
 
2) Antes de ingressar no PBMIH, você já tinha alguma experiência de docência? 
Comente sobre isso. 
 
3) Quais atividades você desenvolve/desenvolveu no PBMIH? 
 
4) Como são/foram suas experiências no PBMIH em relação à equipe de trabalho? 
 
5) O que você considera serem os impactos / desdobramentos da sua participação 
no PBMIH sua vida? 
 
6) Quais são as suas perspectivas para o futuro? 

 

 

 

 

 

 

 
 


