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Introdução 

 

            O intercâmbio é uma relação entre povos de diferentes culturas e locais, cuja interação entre 

os alunos permitem a troca de conhecimentos e experiências. É uma atividade antiga realizada 

anteriomrente ao nascimento de Cristo. Segundo Sebben (2007), o intercâmbio divide-se em três 

objetivos principais que se destacam durante a história intercambial: o primeiro está relacionado 

exclusivamente à formação acadêmica; o segundo visa ampliar a educação formal 

"internetionalundestanding", compreensão internacional; e o terceiro tem a preocupação em voltar a 

educação formal. Com isso, surge a seguinte questão: há a necessidade de uma parceria com a 

Universidade de Oklahoma no ano de 2017 para formalizar um intercâmbio de saberes sociais e 

ecológicos, através do curso de Sociologia Ambiental.  

Sendo assim, esse relato é parte do curso preparatório de inglês que está sendo realizado no 

Instituto Federal da Paraíba, no Campus de Picuí – PB. Ele está sendo desenvolvido pelo Grupo de 
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Pesquisa intitulado NEA (Núcleo de Estudos em Agroecologia), sob a coordenação  do Professor, 

Frederico Campos Pereira e a Professora Ana Angélica de Lucena Taveira Rocha. Sendo um dos 

planos de trabalhos das áreas de desenvolvimento do projeto que teve seu início em agosto de 2016. 

A preparação desse intercâmbio FPB/OSU prescinde da realização de um curso técnico 

preparatório com os alunos do curso superior em Agroecologia através de aulas realizadas semanais, 

com carga horária de duas horas presenciais e uma a distância, na qual o aluno resolve exercícios. As 

atividades presenciais acontecem às terças e quartas-feiras, das 18:30 às 20:30 sendo uma turma de 

vinte alunos em cada dia. (Figura 1). 

 
Figura1: Professora Ana Angélica Taveira proferindo aula de inglês. 

Fonte: próprio. 

 

 

Relato de Experiência  

  

As atividades realizadas no curso de inglês tiveram início no campus do IFPB em Picuí no 

início do período 2016.1 e duram em torno de 12 meses. Essas atividades têm como objetivo principal 

ofertar o curso de inglês básico e possibilitar a aprendizagem da língua inglesa como meio principal 

de comunicação e interação dos servidores e estudantes do Curso Superior de Tecnologia em 

Agroecologia com falantes de língua inglesa, por meio de intercâmbios e congressos internacionais, 

visando o envolvimento em especial dos alunos da Oklahoma StateUniversity (OSU), no período 

entre junho e agosto de 2017 com os alunos do IFPB – Campus Picuí.. 



 

 

 Sendo assim, na construção dessa parceria, o  IFPB recebeu a coordenadora do Departamento 

de Artes e Ciências da Oklahoma StateUniversity (OSU), que cumpriu durante três dias, extensa 

agenda de visitas a entidades e comunidades do município de Picuí - PB. A equipe norte-americana 

composta pela professora Tamara Mix e ZeynaAbramson (tradutora) foi acompanhada pelos 

Coordenadores do NEA (Núcleo de Estudos em Agroecologia) do IFPB e pelos professores que se 

prontificaram em colaborar na aplicação do Curso de Sociologia Ambiental, com vistas a fortalecer 

o Intercâmbio Internacional entre as duas Instituições, que foram unânimes em salientar a importância 

da comunicação dos alunos no idioma inglês, um dos fatores motivacionais desse curso. (Figura 2). 

 
Figura 2: Comunidade Cuiuiu em Barra de santa Rosa – PB que foi visitada pela delegação de 

Professores do IFPB e da OSU. 

Fonte: próprio. 

 

Considerações Finais 

 Esse curso já encontra-se em andamento. Mesmo assim, já nota-se que o processo de 

ensino/aprendizagem realizado vem apresentando pontos positivos e surtindo efeito na medida em 

que há um pequeno índice de evasão, além do entusiasmo crescente, a construção das primeiras frases 

no idioma estrangeiro e a vontade de conhecer outras culturas por parte dos alunos neste curso 

matriculado.  
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