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RESUMO – O estudo da língua inglesa, no contexto do mundo acadêmico atualmente vem se 
mostrando uma habilidade essencial no que concerne à aptidão de ler e interpretar corretamente 
artigos científicos, visto que as principais revistas são publicadas em inglês. No âmbito do estudo da 
Medicina, essa capacidade de ler artigos em inglês tem importância para o estudante, no ato de 
preparar uma pesquisa científica, no estudo, e também em seu futuro como médico, pois possibilita 
que haja uma constante atualização do profissional em suas áreas de atuação. Além disso, existe 
outra competência importante a ser desenvolvida, a de comunicação falada em inglês. O estudante 
deve estar preparado para realizar apresentações em outra língua, tanto durante a faculdade como 
depois de formado, em eventos, congressos ou palestras internacionais. Para que se possam 
desenvolver tais destrezas, é necessário treino e estudo. Desta forma, a Liga de Neurociências da 
UEPG viu uma oportunidade de estimular o estudo e a prática da língua inglesa, associada às outras 
funções já trabalhadas por este projeto de extensão universitária, direcionada para o inglês técnico 
utilizado em Medicina. É objetivado também produzir um ambiente onde o aluno possa praticar a 
comunicação em inglês e passar por essa experiência já na graduação. Os alunos recebem as 
devidas instruções pelo professor, realizam uma revisão literária sobre um tema neurológico, 
psiquiátrico ou neurocirúrgico e então preparam uma apresentação inteiramente em inglês de 
duração média de 60 min, utilizando-se para isso equipamentos de multimídia. Após a apresentação 
ocorre um período de discussão sobre o tema. Os alunos têm mostrado uma maior facilidade, tanto 
no que se refere à compreensão do inglês, como que na preparação emocional frente a uma 
apresentação em língua estrangeira. Espera-se que a os resultados mais importantes se dêem 
durante a evolução profissional dos estudantes atingidos. 
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Introdução 
 
A Liga de Neurociências da UEPG é um projeto extensionista voltado para a 

complementação do estudo das neurociências com enfoque na medicina, abrangendo temas da 
neurologia, psiquiatria e neurocirurgia. Durante as reuniões semanais, um acadêmico, com a devida 
orientação do professor, prepara uma aula sobre um tema relevante e a apresenta com o uso de 
multimídia, havendo posteriormente espaço para discussão. Já com esse modelo de reunião em 
operação, foi estudada a possibilidade de aproveitar esse espaço para a introdução do estudo em 
inglês, com apresentações inteiramente nesta língua, assim como discussões. Sendo assim, durante 
o segundo ano deste projeto de extensão iniciou-se este novo modelo de reunião. O objetivo de tal 
implementação se baseia principalmente na necessidade existente do aprendizado do inglês 
instrumental em Medicina. Este inglês instrumental consiste numa abordagem para fins específicos, 
conhecido em inglês como English for Specific Purposes (ESP), e se presta a capacitar o estudante a 
ler e compreender o necessário para se desempenhar uma determinada atividade (HEERMANN, 
2009). Sendo assim o principal objetivo do aprendizado instrumental do inglês em medicina é o 
desenvolvimento de habilidades específicas, necessárias ao aluno e também ao profissional médico. 
Estas incluem a capacidade de ler e interpretar o conteúdo de artigos científicos, e também de ser 
capaz de comunicar tais informações em uma língua estrangeira. A importância de tais destrezas 
para o profissional da saúde é grande, e se baseia no princípio de que os periódicos médicos com os 
maiores fatores de impacto (New England Journal of Medicine, The Lancet, Journal of the American 
Medical Association, Annals of Internal Medicine) são publicados somente em inglês, e tais 
informações são extremamente valiosas, tanto para o estudante em formação, durante a elaboração 
de pesquisas científicas e no próprio estudo, assim como para a educação continuada do médico já 
graduado, que precisa se abastecer de conhecimentos recentes. Além disso, a necessidade da 
comunicação falada em inglês se dá pelo fato de que o estudante, com esta capacidade, é capaz de 
participar de congressos internacionais, como ouvinte e também como apresentador de trabalhos 
científicos. O médico graduado pode usufruir com maior facilidade de congressos internacionais para 
se manter atualizado, sendo também capaz de expor seus conhecimentos e indagações em língua 
estrangeira. 

 
Figura 1 – Apresentação da liga de Neurociências por acadêmico  
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Objetivos 

 
Descrever a experiência da criação um ambiente de prática do inglês instrumental, 

direcionado para a Medicina a partir de um projeto de extensão. Procura-se dar acesso deste espaço 
para toda a comunidade acadêmica, a qual se espera estimular a busca do estudo do inglês. 

Os objetivos do projeto são aprimorar a compreensão do estudante durante a leitura de 
artigos científicos estrangeiros, possibilitar uma primeira exposição do estudante ao ato de palestrar 
em língua estrangeira, algo que traz consigo um grande estresse emocional, o qual é diminuído após 
esse primeiro contato. O integrante da liga de neurociências pode habituar-se artigos e palestras em 
uma língua diferente, o que objetiva facilitar a elaboração futura de aulas e trabalhos científicos, 
participação em congressos internacionais e demais eventos nos quais a língua primária utilizada 
seja o inglês. 

Objetiva-se, ainda, demonstrar que existe a possibilidade de utilização da língua inglesa 
para reuniões acadêmicas e demais atividades sem ocorrer prejuízos para compreensão dos temas 
expostos por parte dos alunos e sem queda na qualidade das aulas ministradas pelos apresentadores 
e professores. 

 
 

Metodologia 
 
Em um primeiro momento, ocorre a seleção dos acadêmicos de medicina interessados em 

participar da liga de neurociências, que serão responsáveis pela elaboração dos encontros didáticos. 
Os outros acadêmicos de Medicina são então convidados a participar das reuniões da liga, que 
ocorrem em horário disponível a todos os mesmos. As reuniões são abertas a toda a comunidade 
acadêmica da UEPG. Os acadêmicos participantes diretos da Liga de Neurociências da UEPG 
inicialmente escolhem um tema de sua preferência, dentro das áreas abrangidas por este projeto, e 
são então organizados dentro de uma escala que intercala temas neurológicos, psiquiátricos e 
neurocirúrgicos, sempre com uma apresentação relativa a uma revisão da literatura do assunto 
escolhido seguido por uma apresentação de um caso clínico relevante ao tema estudado na semana 
anterior. No período que precede a reunião pela qual se responsabiliza, o acadêmico é orientado pelo 
seu professor a realizar uma revisão literária sobre o tema, utilizando-se de artigos científicos 
indexados em revistas publicadas em inglês. Os acadêmicos que não possuem fluência no inglês são 
incentivados a buscar e preparar as apresentações na língua descrita e as apresentações sucedem-
se por acadêmicos que possuam tal capacidade. No caso da apresentação de casos clínicos, o 
professor que orienta o aluno pode sugerir um caso interessante previamente conhecido por ele ou 
fica a cargo do estudante revisar a literatura, encontrar um caso descrito por uma revista de grande 
impacto e elaborar uma apresentação. Tendo realizado este estudo, o acadêmico então prepara uma 
apresentação no formato multimídia, utilizando-se do Power Point, totalmente em inglês. No dia de 
sua apresentação, este ministra uma palestra de duração média de 60 minutos para os participantes, 
convidados especiais e comunidade acadêmica interessada. Após a apresentação, são tecidos 
comentários e críticas por médicos com entendimento no assunto e posteriormente há um espaço 
para discussão, de tempo variável. Esta discussão abrange o tema da aula ministrada anteriormente 
e complementações que os alunos integrantes da liga e os professores julgarem necessárias, de 
modo a integrar e perpetuar o conhecimento. 

  
 

Resultados 
 
O novo modelo de aula foi implementado com êxito. Os acadêmicos se mostraram capazes 

de ler e interpretar as informações contidas nos artigos científicos e transformá-las em aulas de forma 
coerente. As discussões se seguem de maneira bastante produtiva, com perguntas feitas pelos 
alunos em freqüência similar ao período em que as aulas eram em português, com conteúdo 
claramente compreendido por ambos apresentador e ouvintes. No decorrer das semanas de reuniões 
da liga foi possível evidenciar o impacto positivo desta medida no que tange a ansiedade esperada 
para a apresentação em uma língua diferente assim como melhora de compreensão e habituação 
aos temas por parte dos ouvintes. 

 
  

Conclusões 
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O conhecimento do inglês instrumental é uma ferramenta que abre muitas possibilidades 

para o estudante de medicina e o médico, e atualmente se tornou uma ferramenta indispensável no 
âmbito da educação continuada, mesmo para aqueles que decidirem não seguir uma carreira 
científica. A introdução da comunicação em inglês tem se mostrado um auxiliar no processo de 
aprendizado, através do esforço por parte de interpretar e explicar um determinado assunto em língua 
estrangeira, e também na questão de praticar esta habilidade. Assim, o uso do inglês na 
comunicação em medicina tem se mostrado bastante útil, e assim poderia ser explorado de forma 
mais ampla em outros aspectos da graduação. 
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