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1.  APRESENTAÇÃO 

Petrolina, situada na região do Semiárido do Nordeste do Brasil no Estado de Pernambuco, é um 

destaque a nível nacional e internacional.  O crescente setor de importação/exportação e o 

aumento da população  e um forte investimento em infraestrutura para o turismo, Petrolina 

apresenta-se como um grande centro do já crescente interior nordestino e possui um vasto 

potencial para a internacionalização. 

Sua produção de frutas in natura ganha os principais mercados mundiais e representa 40% de 

toda a exportação de frutas brasileiras. O Vale do São Francisco conta com mais de 150 mil 

hectares irrigados, produzindo diversas frutas como manga, uva, goiaba, mamão, banana, 

acerola, coco-verde, pinha e outras. Além disso, já se destaca na produção de vinho, sendo a 

segunda maior produtora de vinho do Brasil.  

Com uma população de mais de 300 mil habitantes, é destaque para o comércio, tendo o 

principal Shopping Center do sertão nordestino. Além do centro médico privado e público, há 

também um excelente centro educacional duas Universidades, um Instituto Federal e diversas 

Faculdades. 

Possui excelente infraestrutura rodoviária e aeroviária com destaque para o aeroporto 

internacional Senador Nilo Coelho, de onde são escoadas as frutas aqui produzidas, além do 

transporte de passageiros com seis vôos diários para as principais cidades do Brasil.  

Apesar de toda a estrutura física e potencial de crescimento, percebe-se que a população local 

ainda não está preparada para enfrentar esta realidade da globalização, como também não está 

ciente da necessidade de aprimorar a capacidade de comunicação com o mundo. 
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2. TÍTULO DO PROJETO 

“1ª Petrolina International English Fair” ( 1ª Feira Internacional de Língua Inglesa) 

  

3.       INTRODUÇÃO 

O Brasil atualmente ocupa um lugar de destaque com uma potência mundial, a região do 

Nordeste e a cidade de Petrolina têm contribuído muito para esse fenômeno. No mundo 

globalizado, a habilidade em Inglês é a chave que abre as portas para o futuro das oportunidades 

que são ilimitadas para as pessoas de Petrolina e de outras cidades brasileiras. 

A I Petrolina International English Fair (1a Feira Internacional da Língua Inglesa) vai inspirar 

os participantes a aprender a Língua Inglesa através de uma variedade de exposições, 

atividades, seminários e mini-cursos durante um evento de três(3) dias. As atividades serão 

realizadas no período de 29 de novembro a 1º de dezembro no Centro de Conveções de 

Petrolina. 

Com um mundo cada vez mais interconectado, parcerias e vínculos com o exterior são 

necessários e o aprendizado da Língua Inglesa fará toda a diferença para esse intercâmbio de 

ideias, tecnologias, mercado e cultura.  

Com o aprendizado de uma nova Língua, a nossa sociedade terá mais possibilidade de buscar se 

capacitar em outras partes do mundo, além de estar mais preparada para o mercado do trabalho 

mais globalizado. 

O ensino e a aprendizagem da Língua Inglesa só serão realizados mediante ao despertar dos 

alunos de modo que possam refletir e formar objetivos compatíveis com a necessidade dessa 

língua no mundo de hoje. Além da chance de formação de novas metas, ideias e projetos, o 

aprendizado dessa língua possibilita a facilitar a mobilidade entre os âmbitos educativos e 

profissionais. 

Cursos de língua inglesa gratuitos e eventos planejados no decorrer desse processo são 

necessários para um melhor desempenho no aprendizado da língua.  Desta forma, este projeto, 

que esperamos ser  o primeiro de uma série, servirá serve para instigar e motivar os alunos 

quererem aprender inglês. 
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Para realizar essas metas, o evento será composto por cinco (5) partes abaixo citadas e, 

explicadas mais detalhadamente no item 6 - Programação:  

• Feira da Língua Inglesa 

• Mini-cursos da Língua Inglesa (gratuitos) e Palestras 

• Apresentações culturais 

• Eventos esportivos 

• Experiência de imersão na Língua Inglesa, em um “English Camp” na Ilha do Tesouro em 
Sobradinho, BA 

RaR=R 
4. JUSTIFICATIVA 

No cenário apresentado, este projeto é fundamental para incentivar e possibilitar que os 
estudantes regulares das Instituições Públicas e Privadas e que os membros da comunidade 
tenham um ensino efetivo de Língua Inglesa, em suas diversas facetas, que os habilitem a uma 
comunicação eficaz com interlocutores de outras partes do mundo e que os instrumentalizem, 
também, com conhecimentos específicos dos campos profissionais em que estão se formando. 

 

Também, as pessoas desta comunidade estão perdendo oportunidades atualmente, tais como as 
bolsas oferecidas pelo programa ‘Ciência Sem Fronteiras’, oportunidades de pesquisa de pós-
graduação e oportunidades para expandir suas empresas internacionalmente.  Muitos empregos 
agora precisam de falantes de inglês, e as vagas estão sendo ocupadas por pessoas de fora da 
nossa região. A aprendizagem de inglês tem que ser uma prioridade hoje, porém muitas salas de 
aulas de inglês ficam vazias e muitos alunos se formam sem habilidades linguísticas.  Um 
exemplo notório são os Núcleos de Ensino de Línguas (NEL’s – cursos de línguas gratuitos 
oferecidos pelo governo de Pernambuco) que oferecem 25 vagas por turma e, atualmente, há 
turmas com a média de apenas 15 alunos, esse ano o Governo do Estado de Pernambuco 
através da FACEPE, implantou  o a bolsa de  Apoio à Formação em Línguas Estrangeiras para 
Certificação de Candidatos ao Programa Ciência Sem Fronteiras Línguas – CsF., proporcionando 
assim 100 alunos da graduação a possibilidade de fazer um curso com 360 horas de língua 
inglesa. Assim, podemos concluir que não há a falta de oportunidade, mas sim uma falta de 
consciência da importancia de tal estudo. 

 

Além disso, a internacionalização das Instituições é objetivo do MEC.  Para tanto, tem sido 
solicitado a todas as Instituições empenho na participação dos Programas de Internacionalização.  

 

Em um mundo globalizado, a Língua Inglesa abre portas, proporcionando um futuro promissor 
para aqueles que buscam oportunidades no mercado de trabalho. 
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5. OBJETIVOS: 

5.1 Gerais 

• Incentivar a Internacionalização da cidade de Petrolina através da aprendizagem da Língua 
Inglesa.  

• Inspirar os estudantes de Petrolina a aprenderem a Língua Inglesa que é hoje um 
importante instrumento de comunicação com o mundo 

• Prover o uso autêntico da Língua Inglesa através de projetos realizados por alunos, 
minicursos,  palestras, esportes e atividade de imersão em Língua Inglesa 

 

5.2 - Objetivos Específicos 

• Promover treinamento de liderança e em Língua Inglesa através de curso imersão com 
duração de quatro dias. 

• Oportunizar do uso autêntico de Língua Inglesa 

• Oferecer atividades agradáveis e produtivas em Língua Inglesa 

• Produzir informações sobre Petrolina em diferentes meios de comunicação de forma a 
atingir a audiência internacional 

• Demonstrar as oportunidades pessoais e empregatícias disponíveis para falantes de 
Língua Inglesa 

• Oferecer informações sobre programas educacionais, materiais e oportunidades de bolsas 
para o aprendizado de Língua Inglesa e para viagens internacionais. 

• Inspirar as pessoas aprender Inglês como ferramenta para comunicar com o mundo. 

• Encorajar o estudo da língua inglesa em Petrolina através de projetos escolares que 
utilizem a Língua Inglesa.  Os projetos terão incluso os pôsteres, os trabalhos escritos, 
multimídia, desempenho, arte, etc.  

o Das escolas públicas 

o Da Universidade Estadual (UPE – Campus Petrolina) 

o Da FACAPE 

o Das Instituições Federais (IF Sertão - PE e UNIVASF) 

o Das escolas de Privadas e de Línguas 

 

5.3 - Objetivos Secundários 

• Apredizagem de liderança, dando uma autêntica experiência de imersão na língua inglesa, 
através de 4 dias no acampando na Ilha do Tesouro no Lago de Sobradinho 

• Ensinar formas didáticas e técnicas eficazes do ensino da Língua Inglesa 
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• Contribuir na elaboração de materiais biligues para o desenvolvimento do Turismo na 
Cidade  

• No campo do Turismo, buscar consolidar o evento como importante motivador de visitas à 
região visando novos investimentos públicos e privados.  

• Definir uma agenda anual para continuação  do evento II – PIEF 

 

6     DADOS DO EVENTO 

6.1 DATAS 

27- 30 Setembro  Imersão em Língua Inglesa 
29 de Nov a 1º de Dez Petrolina International English Fair 

Exposições  de escolas (públicas e privadas, do nível   fundamental até 
a universidade), empresas, entidades diplomáticas governo local e 
estadual. 
Minicursos de Inglês 
Palestras de empresas, líderes civis e convidados 
Representantes Comerciais de material didático 
Alimentação 
Eventos esportivos 
Apresentações culturais 
  

6.2     LOCAIS 

Imersão em Língua Inglesa  Ilha do Tesouro – Sobradinho-BA 
Exposições, minicursos e palestras SENAI PE - Petrolina  
Eventos esportivos    A ser definido 
Apresentações culturais   Anfiteatro da Catedral de Petrolina 
        
6.3 COMISSÃO ORGANIZADORA 

Cara Snyder,  Professora e bolsista do IF SERTÃO-PE e UNIVASF 
Chelsea Waite, Professora e bolsista da Fulbright  na UPE e UNIVASF 

Larain Laraine Altun,  Sr. English Language Fellow, U.S. Embassy, and Trainer, GRE 
Lucia Marisy,  Professora e Pro-Reitora de Integração na UNIVASF 

Jeziel Jun Jeziel Junior Cruz,  Professor e Assessor de Relações Internacionais do IF SERTÃO - PE 
Rafaela Carla, Professora de Inglês e Coordenadora do Ensino Médio IFSERTÃO – PE 
Gleide Macedo Professora de Inglês e Coordenadora do Curso de Língua Inglesa e suas 
   Literaturas da UPE – Campus VII - Petrolina 
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6.4     PROGRAMAÇÃO 

A programação do evento inclue cinco modalidades: 

6.4.1 – Feira da Língua Inglesa 

Exposições incruirão uma vasta variedade projetos criados por alunos das escolas pública e 

privada e de instituições de ensino superior focando a história e a cultura de Petrolina e do Vale 

do São Francisco, incluindo material que pode ser utilizado para provomer o turismo e o comercio 

internacional. O tema dos projetos produzidos na Língua Inglesa será “Apresentando Petrolina 
ao Mundo.” 

Haverá estandes patrocinados por embaixadas, programas de bolsas e intercâmbios, empresas 

privadas e setores governamentais. Esperamos ter aproximadamente 150 estandes durante o 

evento que durará três dias. 

Proposta de distribuição dos estandes: 

• 50 para escolas públicas (ensino médio) 

• 10 para escolas privadas (ensino médio) 

• 20 para universidades e IES 

• 20 para empresas privadas 

• 5 para escolas privadas de inglês (Material promocional das escolas privadas de 

inglês pode ser mostrado somente nos estandes, e a distribuição desse material é 

proibido para não detrair das escolas públicas.) 

• 5 para governos municipais dos arredores de Petrolina 

• 5 para o governo estadual de Pernambuco 

• 5 para entidades diplomáticas 

• 10 para projetos realizados na Ilha do Tesouro (ver item 6.5) 

• 20 para empresas: alimentação, editoras, empresas educacionais, etc. 

Apresentações culturais em inglês com música, vídeo, filmes, poesia e performances de obras 

literárias ocorrerão durante a exposição.  

A área da exposição será decorada com material promocional tais como faixas, balões, 

bandeiras, telas etc. Além disso, o evento será coberto pela imprensa escrita, radiofônica e 

televisiva.  
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6.4.2 – Oficinas e Palestras 

Durante a feira, professores de Língua Inglesa dos NELs (Núcleos de Ensino de Línguas) e 

outros profissionais ministrarão atividades de aprendizado de Língua Inglesa (30 minutos). O 

número de vagas será de 25 para participantes pré-registrados. 

Profissionais, líderes civis e convidados, abordarão temas sobre intercâmbio internacional de 

comércio e cultura dentro da região e no pais. As palestras serão em inglês e português e estarão 

abertas ao público em geral. 

 

6.4.3 – Festival de Apresentações Culturais 

Como parte das cerimônias de encerramento, no sábado, 1 de dezembro, estudades de escolas 

públicas apresentarão danças, músicas, filmes e outros projetos. O evento mostrará a criatividade 

dos participantes ao usarem a língua inglesa para expressar seus talentos. Para aumentar o 

acesso e exposição ao público, as apresentações ocorrerão no anfiteatro da Catedral, na praça 

principal da cidade. 

 

6.4.4 – Eventos Esportivos 

A popularidade dos eventos como a Copa do Mundo de Futebol e as Olimpíadas mostra como 

tais eventos atingem diferentes culturas e países. A Feira Internacional de Língua Inglesa de 

Petrolina contará com esportes, incluindo rugby, baseball e kickball, que não são apenas 

entretenimento, mas também oferecem oportunidades para usar Inglês e familiarizar-se com 

culturas estrangeiras. 

Rugby 

� Demonstração de um jogo de rugby com os times feminino e masculino do IFSertão-PE. 

� Prática de Rugby, com workshops e treinamentos abertos ao público 

� Beisebol e Kickball 

- Demonstração de um jogo de beisebol feita por estudantes UPE 

- Prática de Kickball (versão simplificada do beisebol, usando bola de futebol), aberto ao público 
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6.4.5 – Imersão em Língua Inglesa 

As atividades na Ilha do Tesouro em Sobradinho-BA acontecerão bem antes da Feira 

Internacional de Língua Inglesa de Petrolina, de 27 a 30 de Setembro.  O evento na ilha é 

essencial para a realização da feira no fim de novembro.  

Já as atividades para o treinamento de liderança incluem o planejamento e a organização para 

Feira, onde os envolvidos coordenarão voluntários e produzirão projetos para a feira e festival. O 

acampamento será uma oportunidade para que os voluntários se reúnem para um planejamento 

intensivo. Os quatro dias na ilha também incluirão atividades de cavalgadas, passeios de caiaque, 

projetos de arte, caça ao tesouro, jogos e esportes, entre outros, exclusivamente em Inglês. 

A meta do acampamento na ilha do Tesouro é motivar e incentivar o estudo da Língua Inglesa 

intensivamente, em particular mostrando que a língua é realmente útil, no contexto do ambiente 

de imersão. O acampamento também vai começar a criar um grupo de jovens líderes na esfera 

da internacionalização da cidade de Petrolina. 

7.  BENEFÍCIOS  ESPERADOS 

Através da preparação e participação nos eventos da I Petrolina International English Fair, 

esperamos inspirar e estimular o estudo de Língua Inglesa e criar uma conscientização das 

vastas oportunidades para aqueles que dominam essa língua que nos conecta ao mundo. 

Esperamos, também, fornecer um espaço para uma rede de contatos entre empresários, 

acadêmicos e cidadãos de Petrolina com uma mentalidade internacional.  

 

8.  REALIZAÇÃO 
 UNIVASF 
9.  PATROCINADORES 

I. Consulado Americano em Recife 
II. Prefeitura Municipal de Petrolina 

10.  APOIO 
I. IF SERTÃO PE 
II. UPE 
III. GRE 
IV. SENAI PE – Unidade Petrolina 
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9. CONCLUSÃO 

De acordo com os dados apresentados, destaca-se a importância desse projeto para o 

desenvolvimento do aprendizado da Língua Inglesa em nossa cidade, bem como da nossa 

região. Com um mundo cada vez mais globalizado e tendo em vista que a Língua Inglesa hoje 

funciona como língua franca, é indispensável a aprendizagem desse idioma, para que se possa 

desenvolver a economia, a cultura, a educação, a pesquisa e intercâmbio com o mundo.  

Um evento dessa natureza vem estimular o aprendizado em relação a língua estrangeira como 

também as trocas culturais. Com a amostra das oportunidades e abertura de mentes através do 

aprendizado da Língua Inglesa podemos melhorar cada vez mais as condições de capacitação 

dos cidadãos de nosso crescente pais. 


