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 INTRODUÇÃO: A aprendizagem de língua estrangeira é uma possibilidade de aumentar a 

autopercepção do aluno como ser humano e como cidadão, uma vez que o seu domínio é 

essencial em um mundo globalizado onde as distâncias parecem inexistir. OBJETIVOS: 

Descrever a forma como esta atividade vem sendo realizada no intuito de aumentar o 

contato dos alunos com o tema em questão. METODOLOGIA: Para o estudo da língua 

estrangeira são apresentados artigos científicos de tema escolhido pelos próprios alunos, 

onde é debatido tanto o conteúdo científico quanto os aspectos de compreensão de texto. Os 

encontros são realizados uma vez por semana com duração de uma hora e quinze minutos, 

tendo como participantes os integrantes do PET/UFC - Farmácia (Programa de Educação 

Tutorial), não havendo restrição quanto a escolha da língua estrangeira. RESULTADOS: 

O estudo dos artigos científicos proporciona aos alunos a possibilidade da aprendizagem de 

dois temas, o conteúdo do artigo e a língua em que foi publicado. Sempre são abordados 

artigos com temas de relevante importância, o que faz com que os alunos se mantenham 

sempre atualizados sobre o que acontece na ciência, além de tornar constante o contato com 

a língua estrangeira facilitando a compreensão, além da utilização desta tanto na leitura 

quanto na escrita, o que é fundamental para o curso de Farmácia. CONCLUSÃO: Espera-

se que em breve essa atividade possa ser estendida para todos os alunos da graduação, 

auxiliando-os em seus estudos em línguas estrangeiras além de sempre mantê-los 

atualizados.
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