Projeto Destaque

O Núcleo de Estudos de Linguagem da FATEC de Itapetininga (NELFI) foi fundado em
2 de maio de 2012, por intermédio da portaria 011/2012 e trata-se de uma entidade de estudos
especializados, subordinada à Congregação da FATEC de Itapetininga, que tem por objetivo
desenvolver atividades de ensino, nivelamento, acompanhamento e aperfeiçoamento, para
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alunos e professores de Língua Portuguesa, Inglês e Espanhol dos cursos de graduação
tecnológica oferecidos pela FATEC de Itapetininga.
Com regimento próprio orientado para a concretização desse objetivo, o núcleo se
encontra organizado em três centrais, a saber, 1) a Central de Ensino de Idiomas (CENI),
responsável pela oferta de aulas de nivelamento nas disciplinas de Português, Inglês e
Espanhol, bem como acompanhamento e assessoria didático-pedagógica aos professores e
alunos monitores dessas disciplinas; 2) a Central de Exames e Certificação (CECE), cuja
missão é promover ações de intercâmbio estudantil nas esferas acadêmica (programa Ciência
sem Fronteiras, etc), técnica e cultural, bem como de participação da FATEC de Itapetininga,
seus alunos, professores e funcionários, em eventos de cunho de relações internacionais,
incluindo aí visitas técnicas no Brasil e no exterior; e 3) a Central de Relações Internacionais
(CERI) que se encarrega da implementação de ações visando a oferta, realização e o preparo
para exames de certificação internacional de proficiência nos idiomas Espanhol e Inglês para
alunos, professores, funcionários e comunidade da FATEC Itapetininga.
O NELFI é resultado da iniciativa conjunta dos professores da Fatec, juntamente com a
Direção da entidade e Coordenação do Curso de Comércio Exterior. Fundado pelo Prof. Ms.
Jefferson Biajone, atual coordenador geral da entidade, conta com as professoras Linda
Catarina Gualda e Paula Granato, coordenadoras do CENI e do CERI, respectivamente.
Fazem parte também do NELFI todos os demais professores de Língua Portuguesa, Inglês e
Espanhol da FATEC de Itapetininga, na condição de professores colaboradores.
As ações desenvolvidas pelo NELFI desde a sua criação compreendem o
acompanhamento e orientação da CERI aos alunos interessados no Programa Ciência Sem
Fronteiras, o preparo e a aplicação para exames e simulados de certificação internacional
como o TOEIC e APTIS pela CECE e a oferta de vivências no Idioma Inglês gratuitas para
professores, alunos e comunidade como o FATEC ENGLISH CLUB, iniciativa da CENI que
objetiva promover a melhoria contínua do domínio do Inglês em falantes fluentes do idioma, de
forma que possam se manter em prática constante com o Inglês oral por meio da apresentação
semanal de seminários.
Para 2013, o NELFI almeja continuar a concatenação dos esforços de suas três
centrais para o lançamento de vários projetos, entre eles o 1) FATEC ABROAD, projeto do
CERI que visa promover viagens técnicas para outros países direcionadas para a formação
profissional do futuro tecnólogo de ADS, Comércio Exterior e Agronegócios; a 2) FATEC
LANGUAGE SCHOOL, projeto do CENI que será uma escola de idiomas totalmente gratuita
com aulas aos sábados a tarde de Inglês, Espanhol, Japonês, Mandarim e Alemão, tendo por
professores alunos e professores da FATEC de Itapetininga e 3) CERTIFICAÇÃO FATEC,

projeto do CECE que almeja orientar e preparar alunos, professores e funcionários para a
realização de exames de certificação internacional em Inglês (TOEIC©, IELTS©, etc) ou onde o
componente lingüístico inglês esteja presente (CISCO©, etc). Em parceria com os demais
núcleos de estudos de linguagem de outras FATECs do Centro Paula Souza, o NELFI caminha
em consonância com as necessidades de seu público alvo, tendo em vista os desafios que a
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formação do tecnólogo num mundo prenhe de transformações há de demandar.

