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Erneilton Lacerda 

Estudante do segundo semes-
tre do curso de Geografia da 
UFG, o administrador Warlen 

Karley Moraes comemora o fato de 
estar fazendo uma segunda gradu-
ação em uma das principais insti-
tuições de ensino do Centro-Oeste. 
Engana-se, porém, quem pensa que 
a história dele com a instituição ini-
ciou-se há alguns meses. Seu pri-
meiro contato com a universidade 
foi em 2011, quando ingressou no 
curso de inglês ofertado pelo Centro 
de Línguas (CL), projeto de exten-
são e cultura ligado à Faculdade de 
Letras. Assim como Warlen Karley, 
diversas outras pessoas começam a 
se apropriar do espaço universitário 
por meio de um curso de línguas e, 
a partir de então, muitos optam em 
fazer também um curso de gradua-
ção ou de pós-graduação. 

“A qualidade de ensino da UFG 
e o preço acessível foram os princi-
pais atrativos que me levaram a fa-
zer o curso no Centro de Línguas”, 
reconhece Warlen Karley. Atualmen-
te, a matrícula dele no projeto está 
trancada devido à dificuldade em 
conciliar o trabalho e os estudos. En-
tretanto, ele afirma: “minha intenção 
é voltar o mais rápido possível. Pre-
tendo fazer um intercâmbio dentro 
de algum tempo e, para isso, o Cen-
tro de Línguas será imprescindível”.

Dentre as diversas ações de 
extensão e cultura promovidas pela 
Universidade Federal de Goiás, por 
meio da Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura (Proec), o Centro de Línguas, 
em funcionamento desde 1995, é um 
dos destaques devido ao grande al-
cance e à repercussão positiva alcan-
çados junto à comunidade. Todas  as 
ações da Proec podem ser consulta-
das pelo site www.proec.ufg.br. 

Para o segundo semestre leti-
vo de 2013, as turmas abertas foram 
nos cursos de Inglês, Inglês Instru-
mental, Espanhol, Francês, Italiano, 
Alemão, Português para concursos e 
Português para estrangeiros.  Nesse 
semestre, o CL registrou mais de três 
mil matrículas, em 117 turmas, sen-
do que mais da metade dos matricu-
lados não estudam nem trabalham 
na universidade. De acordo com An-
tón Corbacho Quintela, coordenador 
desde janeiro de 2011, “o Centro 
de Línguas é a ação de Extensão e 
Cultura de maior porte dentro da 
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Comprovante de que já 
cursou ou está cursando 
o Ensino Médio

Faculdade de Letras  
Funcionários, professores e alunos

Comunidade Universitária  
Funcionários, professores e alunos 
de outras unidades e órgãos da UFG

Comunidade Geral   
Pessoas sem vínculo com a UFG

o CL oferece descontos para a matrícula em um segundo curso, desde 
que comprovem o vínculo. os parentes de primeiro grau de um aluno já 
matriculado terão 10% de desconto. Mais informações: www.cl.ufg.br

Cursos: Inglês, Inglês Instrumental, Espanhol, Francês, Italiano, Alemão, 
Português para concursos e Português para estrangeiros

fortifica laços com a comunidade
Centro de Línguas

Além de servir como espaço de estágio para estudantes, o projeto de extensão e cultura tem 
número cada vez maior de interessados que não possuem vínculo direto com a instituição

Fundação de Apoio à Pesquisa da 
UFG (Funape) e também a maior do 
Centro-Oeste que oferece cursos de 
idiomas. Boa parte das pessoas que 
fazem os cursos de línguas não são 
da UFG. A maior demanda vem de 
fora da universidade”. 

O reitor da UFG, Edward 
Madureira Brasil, salienta que “a 
universidade realiza uma inserção 
fundamental, que é a condução e 
implementação de políticas públi-
cas. Atua como o grande agente 
formador, auxiliando os atores das 
diferentes esferas da sociedade e de 
governo na qualificação de pessoal. 
Com nosso poder de mobilização 
e credibilidade, sobretudo a partir 
da expansão realizada nos últimos 
anos, estamos preparados para fa-
zer muito mais que isso. Trabalhan-
do de forma integrada, em projetos 
como esse, vamos construir um 
país cada dia melhor”, aspira. 

O Plano Nacional de Exten-
são, lançado em 2011 pelo governo 
federal, traz a extensão universitária 

como um “processo educativo, cultu-
ral e científico que articula o Ensino 
e a Pesquisa de forma indissociável 
e viabiliza a relação transformadora 
entre universidade e sociedade”. É 
nesse sentido que atua o Centro de 
Línguas: proporcionando o ensino 
de línguas à comunidade acadêmica 
e também às pessoas sem qualquer 
vínculo com a UFG. 

Instrutores – O CL também fun-
ciona como um importante campo 
de estágio dentro da UFG. Para ser 
um dos instrutores, é preciso enqua-
drar-se em uma das quatro modali-
dades: estágio remunerado (para os 
estudantes da Faculdade de Letras), 
instrução contratada (geralmente, 
para ex-estagiários), ser docente da 
Faculdade de Letras ou ser docente 
voluntário. Atualmente, 47 instruto-
res fazem parte da equipe. Os alunos 
da própria faculdade que desejam 
ser instrutores no Centro de Línguas 
precisam se submeter a um proces-
so seletivo e, posteriormente, a um 

curso de capacitação. 
Por esse processo de estágio 

passou a professora de Inglês Ana 
Cristina Silva, que concluiu a gradu-
ação Letras – Inglês, em 2011. Ela, 
que já exerce a docência em língua 
inglesa desde 2001, agora é instru-
tora contratada. Segundo ela, o CL 
é um projeto de extensão com o qual 
há muitas pessoas envolvidas e, por 
este motivo, tem um grande alcance 
perante a comunidade em geral. “Te-
mos uma demanda cada vez maior 
de alunos que não estudam na UFG, 
como exemplo, familiares e amigos 
de quem estuda na universidade. 
Penso que essa abertura só traz be-
nefícios para o projeto: o crescimen-
to do número de alunos, das turmas 
e do espaço utilizado pelo CL só tem 
aumentado ao longo dos anos”, enu-
mera Ana Cristina. 

Parcerias – Para ampliar a oferta de 
cursos de idioma para a comunida-
de universitária e a comunidade em 
geral, o Centro de Línguas passou a 
realizar parcerias com entidades, por 
meio da assinatura de um termo de 
colaboração. A primeira parceria sur-
giu por uma petição feita, em 2011, 
pelos Correios ao reitor da universi-
dade e, desde então, órgãos como a 
Advocacia Geral da União (AGU) e a 
Receita Federal e entidades religiosas 
(como a Paróquia Nossa Senhora da 
Assunção e a Igreja Luz para os Po-
vos) também têm parceria com o CL. 

Ana Cristina teve também 
oportunidade de trabalhar com três 
parceiras do projeto: uma paróquia, 
uma igreja evangélica e a Advocacia 
Geral da União (AGU). Questionada 
se há algum tipo de adaptação en-
tre as aulas ministradas na univer-
sidade ou nos projetos, a professora 
ressalta que “o plano de aula tem de 
ser flexível, pois mudanças podem 
surgir. Então, algumas adaptações 
podem ser feitas devido à mudança 
de ambiente ou aos alunos”. 

Professora de inglês desde 2001, Ana Cristina atribui a repercussão do Centro de 
Línguas na comunidade ao envolvimento de amigos e familiares dos estudantes

Coordenador do Centro de Línguas, An-
tón Quintela, afirma que boa parte das 
pessoas que fazem os cursos não são 

da UFG
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