
O que mais me agrada no CELIN 

O que o CELIN precisa melhorar 

Material Didático

Horários de Aula

Preparo dos professores

Administração: preços; qualidade do ensino; livro didádico; metodologia; eventos extra classe; livros 
para empréstimo; bolsas; área restrita do aluno; questionários de avaliação e feedback; e duração total do 
curso.
Professores: comprometimento; dedicação; qualidade; atividades diversificadas dadas em sala de aula; e 
nível de conhecimento do idioma.
Aulas: aulas ministradas em Inglês; possibilidade de conviver com pessoas diferentes; localização; e 
número de aulas por semana.

Secretaria: atendimento; velocidade para sanar dúvidas; disponibilidade; acessibilidade; e simpatia.

Foi feito um minucioso e criterioso estudo para realização da troca do material didático entre 2014-2 e 
2015-1, levando-se em conta qualidade, recursos disponíveis, necessidades dos alunos e professores e 
preço acessível. 

Os horários do CELIN são estabelecidos para melhor atender alunos e professores, buscando não conflitar 
com horários de disciplinas da UFV.  O CELIN é um projeto pedágogico em que alunos de Letras dão aulas 
de inglês para a comunidade. Dependemos, portanto, da disponibilidade deles para montarmos o horário, 
considerando que seu curso é noturno. É por esse motivo que não podemos ofercer aulas durante a noite, 
por exemplo.

Além de oferecer treinamentos constantes para os professores antes que eles comecem a lecionar, o CELIN 
promove eventos específicos para eles, visando desenvolvimento profissional. São realizadas também 
reuniões semanais da Supervisão do Curso com os professores de acordo com os níveis das turmas, para 
acompanhar o planejamento e o andamento das aulas. 

Equipamentos 
Audiovisuais

O CELIN investe em seus equipamentos semestralmente para melhor atender aos alunos e professores, 
principalmente com relaçao às aulas. Entretanto, alguns equipamentos das salas são de propriedade da 
Universidade, o que não nos permite trocá-los ou consertá-los. Com relação às caixas de som, já estamos 
providenciando modelos melhores.



Local das Aulas

Diminuir número de 
alunos por turma

Foi estabelecido o número máximo de 20 alunos por turma para que seja resguardado um ambiente 
favorável ao ensino/aprendizagem de línguas, de forma que o professor consiga atender satisfatoriamente 
a todos os alunos.

Como o CELIN não possui prédio próprio, os locais das aulas são definidos pela Universidade. Infelizmente, 
devido a isso, as salas alocadas para o CELIN são feitas somente após alocação de salas para todos os cursos 
da UFV, não nos permitindo escolher as salas. Reclamações podem ser enviadas por e-mail à secretaria 
durante o semestre para que possamos fazer mudanças para melhor atendê-los.

Mais aulas de 
conversação

Os professores do CELIN são instruídos a lecionar em inglês, para incentivar a conversação durante as 
aulas.  Os alunos também podem participar de eventos promovidos especialmente para os estudantes do 
CELIN, como o CELIN Talks, oferecido 2 vezes ao mês.

Promoção de eventos 
para prática oral do 
inglês

Temos por objetivo promover pelo menos um evento por mês para que os alunos e professores 
aperfeiçoem a língua inglesa. No período de 2015-2 foram realizados muitos eventos em continuidade, 
como o Celin Talks.

Mais vagas para a turma 
de Conversação

Infelizmente, nem sempre é possível oferecer uma turma ou até mesmo mais de uma no mesmo semestre, 
devido a disponibilidade de professores.

Erradicação do limite de 
faltas e diminuição do 
número de provas

O CELIN acredita que a presença nas aulas e a realização das provas são práticas essenciais para a 
qualidade no aprendizado. Por isso, há um número limitado de ausências nas aulas e a regra de aplicação 
de 3 testes orais e 3 testes escritos. 

Aulas ministradas em 
Inglês

A prática do idioma tem como base 4 habilidades que precisam ser trabalhadas: oral, escrita, leitura e 
escuta. As aulas são ministradas em Inglês justamente para que o aluno tenha contato com elas desde o 
início do curso, facilitando seu aprendizado e contribuindo diretamente para a fluência no idioma.

Disponibilização do nível 
Starter

Depende da disponibilizaçao de professores. Infelizmente não temos professores suficientes para oferecer 
este nível no momento.

Divulgação do curso em 
escolas públicas

Os alunos de Ensino Médio geralmente têm aula nos horários em que o CELIN oferece, portanto, não é 
viável fazer a divulgação nessas escolas, uma vez que os alunos não terão disponibilidade para 
participarem do curso.

Atendimento da 
secretaria

O CELIN tem como uma de suas prioridades o bom atendimento ao público. As secretárias procuram 
sempre estar disponíveis e acessíveis a todos que chegam à secretaria. Para elas, a qualidade no 
atendimento é essencial, por isso, estão sempre buscando por melhorias.



Servidores poderem 
escolher as turmas

As regras para os servidores são estabelecidas juntamente à PGP e, muitas vezes, são exigências feitas para 
que todos sejam atendidos de forma justa.
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