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No presente trabalho, relatamos nossa experiência de iniciação à pesquisa
acadêmica,  bem  como  descrevemos  as  atividades  realizadas  durante  o  ano  de
2016  na  UFC,  junto  ao  grupo  de  pesquisa  em  Práticas  Docentes  e  Formação  de
Professores  de  Espanhol  como  Língua  Estrangeira,  que  compõe  o  grupo  REDE
(Representações Sociais, Discurso e Ensino), e suas orientadoras. O grupo se reúne
quinzenalmente  para  discutir  acerca  do  processo  de  formação  dos  futuros
licenciados  na  área  de   Letras  no  Brasil.  Para  esse  fim,  são  indicadas  leituras
direcionadas que são discutidas durante os encontros com os membros do grupo.
Com o  objetivo  de  coletar  dados  para  o  estudo  realizado,  fizemos  uma  pesquisa
documental  nos  sites  institucionais  de  dez  importantes  universidades  do  país  e
elaboramos tabelas  para coleta e triangulação das informações coletadas acerca
do  currículo  dos  Cursos  de  Letras  examinados.  As  universidades  selecionadas
foram em sua maioria públicas, contemplando as cinco regiões, a fim de dispor de
um  quadro  geral  para  nossa  investigação.  Com  o  objetivo  de  socializar  os
resultados  obtidos  nas  pesquisas  empreendidas  e  nas  discussões  no  grupo  de
pesquisa,  submetemos propostas de trabalho a eventos científicos como o FLAEL
(Fórum  de  Linguística  Aplicada  e  Ensino  de  Línguas)  e  o  I  Encontro  de  Iniciação
Acadêmica  nos  EU  2016.  Considerando-se  as  atividades  desenvolvidas,  podemos
afirmar que a bolsa concedida à comunidade estudantil, recém-ingressa, contribui
de forma decisiva para proporcionar interação, partilha de experiência, bem como
possibilita  a  aquisição  de  saberes  inerentes  à  pesquisa  na  universidade.  Sendo
assim, consideramos que o período de atividades dedicado ao plano de trabalho,
previsto  como  condição  para  a  concessão  de  bolsa  acadêmica,  contribui  para  o
desenvolvimento individual, profissional e acadêmico do estudante, visto que este
participa  ativamente  em  um  ambiente  onde  são  suscitadas  as  habilidades
inerentes ao meio acadêmico.
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