
ICEA – são José dos Campos, 26 de maio de 2015



� Um conjunto de pesquisadores organizados 
em torno de uma liderança;

� Caráter permanente;

� Trabalho se organiza em torno de linhaslinhaslinhaslinhas
comuns de pesquisa;comuns de pesquisa;

� Tem objetivos comuns;

� Composto por pesquisadores, estudantes e 
técnicos. Pode ter colaboradores.



� A expressão "inglês aeronáutico" (em 
inglês, Aviation English) é a denominação 
para a linguagem utilizada nas 
comunicações que ocorrem durante um voo 
em ambiente internacional e, para nossos em ambiente internacional e, para nossos 
objetivos, mais especificamente entre 
pilotos e controladores de tráfego aéreo 
(ATCo). 



� Criado em 2013

� Interinstitucional – ICEA, ITA, EEAR, ICA

� Diferentes Universidades – UNICAMP, UNITAU

PréPréPréPré----requisito: requisito: requisito: requisito: Estar realizando ou ter � PréPréPréPré----requisito: requisito: requisito: requisito: Estar realizando ou ter 
concluído pesquisa relacionada a alguma das 
linhas de pesquisa do Grupo - como 
pesquisador, estudante (de graduação,  
Mestrado ou Doutorado), orientador ou 
coorientador.

�





� Ensino-aprendizagem de inglês no(s) 
contexto(s) aeronáutico 

� Avaliação de proficiência linguística em inglês 
aeronáuticoaeronáutico

� Descrição e análise da linguagem no âmbito 
do inglês aeronáutico



� Reunir pesquisadores com interesses afins provenientes de 
diferentes instituições e OMs;

� Otimizar tempo e recursos investidos em estudos, leituras e 
propostas de pesquisas;

� Promover discussões e reflexões sobre as áreas temáticas que 
levem ao intercâmbio, desenvolvimento e crescimento pessoal e 
institucional;institucional;

� Apresentar contribuições concretas para as atividades da Divisão 
de Língua Inglesa do ICEA (avaliação e capacitação) e, por 
conseguinte, ao DECEA e ao SISCEAB;

� Promover o ICEA como instituição de pesquisa (ICT)

� Difundir os conhecimentos gerados em âmbito                 
institucional, nacional e internacional.



� 2 palestras

� 3 trabalhos concluídos

� 8 trabalhos em andamento, abrangendo as

3 linhas de pesquisa

03 linhas

� Caderno de Resumos, emails para contato



"A palavra seminário tem a mesma etimologia de 
semente , o que parece indicar que o seminário deve ser 
uma ocasião de semear ideias ou de favorecer a sua 
germinação".

Seminário [do Latim Seminariu.] 
s.m.
1. Viveiro de plantas onde se 

fazem as sementeiras.fazem as sementeiras.
.....
5. Congresso científico ou 

cultural.
6. Grupo de estudos em que se 

debate a matéria exposta por 
cada um dos participantes.

Fonte: Dicionário Aurélio

Fonte: Juan Bordenave, Estratégias de ensino-aprendizagem.




