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O PRELLIC (Programa de Extensão “Línguas e Literaturas no Câmpus”), sediado no Campus
Bento Gonçalves, promoveu, em junho deste ano, o evento nominado “1ª Semana de Línguas e
Literaturas” (1SLL), o qual se constituiu em um espaço de participação da comunidade na
capacitação e na aprendizagem de aspectos relacionados às línguas e literaturas. O evento
surgiu da necessidade de os professores da área de Letras, atuantes no Ensino Médio de
escolas públicas e privadas, refletirem sobre suas práticas e construírem novos conhecimentos.
Ademais, a 1SLL viu-se justificada pela carência de momentos específicos de preparação para
provas de processo seletivo, alegada pelos alunos da instituição, bem como de aperfeiçoamento
na escrita de textos por parte de servidores técnico-administrativos. Assim, o evento buscou
atender às demandas sociais, intra e extraescolares, visando aos seguintes objetivos: a)
proporcionar reflexão, reciclagem e partilha de conhecimentos sobre a prática docente de e entre
professores de línguas e literaturas; b) possibilitar o aprimoramento das tarefas de profissionais
que lidam com a escrita técnica, empresarial e oficial; c) oportunizar um momento extra de
aprendizado sobre línguas e literaturas para alunos do Ensino Médio; d) promover um momento
singular para um olhar reflexivo sobre as práticas linguísticas sociais; e) divulgar as atividades de
extensão realizadas no Campus Bento Gonçalves (IFRS). Durante uma semana, foram
realizadas oito oficinas (que atenderam aos três segmentos de público-alvo) e duas palestras.
Estas estiveram dedicadas aos professores, na abertura e no encerramento do evento, e
abordaram temas como “reflexão linguística” e “propostas didáticas com uso de gêneros”. Os
encontros ocorreram no período noturno e totalizaram 20h de trabalho, envolvendo a
participação plena dos bolsistas na organização e na execução das tarefas ligadas à 1SLL. O
evento foi bastante produtivo, pois permitiu que os professores tivessem contato com
perspectivas teóricas e metodológicas até então pouco conhecidas para eles, possibilitou a
prática de atividades e a partilha de saberes com colegas de área e profissão. Além disso,
auxiliou os estudantes a interpretarem questões de provas de seleção para ingresso no ensino
superior, incluídas aquelas que não correspondem às da disciplina de língua/literatura
(frequentemente não tratadas nas aulas regulares), e colaborou com técnicos e profissionais que
lidam diariamente com a construção de textos. A valoração positiva da 1SLL ficou explícita no
instrumento de avaliação preenchido pelos participantes do evento. O PRELLIC pretende dar
continuidade ao evento, promovendo futuras edições da Semana, anualmente, buscando manter
o padrão das atividades efetuadas e atender aos desejos da comunidade, levando em conta,
ainda, tópicos levantados pelos participantes durante a realização desse evento.
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