Paraná Fala Inglês impulsiona
internacionalização com Linguaskill

‘Tenho certeza de que o
Linguaskill é um dos melhores
testes de língua inglesa
que poderíamos ter para o
programa Paraná Fala Inglês.
O trabalho em conjunto
com Cambridge Assessment
English nos ajuda a atingir
nossos objetivos relativos à
internacionalização.’

Professora Eliane Segati Rios
Registro, Chefe do Departamento
Internacional da Universidade
Estadual do Norte do Paraná
e Coordenadora Estadual do
Paraná Fala Idiomas/Inglês

O inglês é considerado cada vez mais importante no quesito colaboração e comunicação internacional
no nível superior. Consequentemente, um número cada vez maior de países e universidades estão em
busca de programas de internacionalização a fim de desenvolver sua capacidade e as habilidades de
seus alunos, professores e funcionários. O programa Paraná Fala Inglês está utilizando o Linguaskill a
fim de garantir que este dê suporte a seus funcionários que ensinam a língua inglesa ao medir seu nível
de inglês e monitorar o seu progresso. Isso ajuda a atingir suas metas de internacionalização.
Reforçando a internacionalização no nível superior
Estimular a internacionalização é um objetivo fundamental de universidades ao redor do mundo, levando em
consideração que buscam ampliar oportunidades para seus alunos, equipe acadêmica e comunidade geral. Visando
fornecer suporte a esta meta, o estado do Paraná criou o programa Paraná Fala Inglês em 2014, parte de um projeto
mais amplo, o Paraná Fala Idiomas. O programa tem como objetivo impulsionar as habilidades de língua inglesa dos
alunos, professores e funcionários para atrair alunos estrangeiros, possibilitar colaboração e aumentar a inserção de
artigos e estudos em inglês em publicações acadêmicas.
O Paraná Fala Inglês se estende a todas as sete universidades públicas estaduais, e é coordenado pela Professora Eliane
Segati Rios Registro, Chefe do Departamento Internacional da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP).
‘Queremos que nossas universidades sejam reconhecidas internacionalmente. Portanto, a comunidade universitária
no Paraná compreende a importância do inglês, particularmente em áreas como a de Ciências. Nosso programa tem
como objetivo dar suporte a toda a comunidade nas diversas áreas de conhecimento, de professores e funcionários,
a alunos buscando aprimorar suas habilidades na língua inglesa, beneficiando, na mesma medida, tanto indivíduos
quanto instituições’, comenta a Professora Segati Rios.

Testes personalizados abrangendo todas as quatro habilidades linguísticas
Como parte do Paraná Fala Inglês, o programa administra um curso de inglês como meio de Instrução (EMI) para
professores em todas as universidades públicas estaduais que ensinam aulas internacionais na língua inglesa. Poder
testar seu nível de inglês em todas as quatro habilidades linguísticas (leitura, escrita, compreensão auditiva e produção
oral) antes que iniciassem o curso foi crucial para que pudéssemos fornecer suporte orientado para ajudá-los a melhorar.

Linguaskill
Sobre o Paraná Fala
Idiomas/Inglês
O programa Paraná Fala Inglês,
promovido pela Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior (SETI), em parceria com
as universidades estaduais do
Paraná, faz parte de um projeto
mais amplo, o Paraná Fala Idiomas.
Ele oferece oportunidades para
professores, alunos e funcionários
melhorarem suas habilidades na
língua inglesa e faz parte do
esforço do governo do estado
em apoiar a internacionalização
de suas universidades.

seti.pr.gov.br

Sobre Linguaskill
O Linguaskill é um teste online
rápido e conveniente para ajudar
instituições de nível superior e
empregadores a verificar os níveis
de inglês de indivíduos e grupos
de candidatos. Com o apoio da
tecnologia de inteligência
artificial, fornece resultados
rápidos e precisos e relatórios
claros de indivíduos e grupos.
Os resultados estão alinhados
com o Quadro Europeu Comum
de Referência (CEFR), o padrão
internacional para descrever a
habilidade linguística.

cambridgeenglish.org/
linguaskill

Sobre Cambridge
Assessment English
Cambridge Assessment English
é um departamento sem fins
lucrativos da Universidade de
Cambridge. Oferecemos a maior
variedade de qualificações e
testes do mundo, para alunos e
professores de inglês, incluindo as
Qualificações Cambridge English,
o Linguaskill e o IELTS. Realizados
por mais de 5 milhões de pessoas
todos os anos, esses exames
têm por trás o trabalho da maior
equipe de pesquisa dedicada do
mundo entre os provedores de
testes na língua inglesa.

cambridgeenglish.org
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O programa previamente usava testes de nivelamento no papel. Entretanto,
estes não mediam habilidades de produção oral, o que significa que os
candidatos tinham que viajar para centros certificados, que geralmente
ficavam a uma boa distância de seu campus universitário. Além disso, os
professores tinham diferentes históricos profissionais e níveis de inglês.
Testá-los usando uma abordagem ‘padrão’, portanto, exigia tempo e não
apresentava resultados personalizados.
Tais questões levaram o programa Paraná Fala Inglês ao Linguaskill de
Cambridge English. Linguaskill é um teste modular online que avalia todas
as quatro habilidades linguísticas: leitura, escrita, compreensão auditiva e
produção oral. O que diferencia o Linguaskill é o fato de ter sido desenvolvido
por uma equipe dedicada de especialistas e contar com o uso aplicado
de inteligência artificial. O módulo de Leitura e Compreensão Auditiva é
adaptável, apresentando uma experiência personalizada para cada candidato,
junto a pontuações detalhadas baseadas no Quadro Europeu Comum de
Referência para Línguas (CEFR). Cada questão respondida pelo candidato ajuda
o computador a melhor entender o seu nível. O teste é finalizado quando
o candidato tiver respondido questões o suficiente para que o Linguaskill
identifique seu nível com precisão.
‘O Linguaskill chamou minha atenção por ser multinível e adaptativo, o que
significa que respeita o conhecimento de cada participante e permite que cada
um tome seu próprio caminho durante o teste. Isso não apenas nos ajuda a
pintar um quadro mais detalhado das habilidades, como também aprimora a
experiência para aqueles sendo testados ao customizar o processo para o seu
conhecimento,’ acrescenta a Professora Segati Rios.
Já foram avaliados 26 professores usando o Linguaskill antes do início de seus
cursos EMI. Isto permitiu oferecer apoio direcionado para cada um deles, com
base em seus resultados nas quatro habilidades principais, bem como em sua
pontuação geral no QECR. Por exemplo, alguns podem necessitar de ajuda
adicional em escrita, o que pode ser facilmente identificado com o Linguaskill.
Todos os participantes sentiram que o teste oferece uma visão precisa e
confiável de suas habilidades – personalizadas para seus níveis.

Teste online simples e direto
A natureza online do Linguaskill facilita os testes para professores e
administradores. O Paraná é um estado grande, com uma área de 200.000 km2,
e as sete universidades estaduais estão espalhadas por ele. Em vez de ter que
viajar para centros certificados, os candidatos podem cursar o Linguaskill nos
laboratórios de idiomas de sua universidade de origem, adaptando-o ao seu
ensino e a outros compromissos de trabalho – maximizando, portanto, o uso
do seu tempo. Quando se trata da administração, tudo pode ser controlado
e verificado remotamente, como observa a professora Segati Rios: ‘Como
Coordenadora Estadual, eu poderia acompanhar o processo da minha mesa e
gerenciar facilmente todos os detalhes, desde o agendamento do teste até a
organização dos supervisores, de maneira rápida e fácil. Todos os testes foram
organizados em apenas dois dias!’
Agora que o primeiro curso EMI foi concluído, o programa Paraná Fala Inglês
está buscando outras formas de usar o Linguaskill para apoiar seu movimento
de internacionalização. Isso inclui o uso do Linguaskill para testar os níveis de
idioma dos alunos na admissão e conclusão de cursos de inglês específicos, o
que os ajudará a tomar decisões mais bem informadas sobre seu aprendizado.

