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Ementa: Aspectos éticos têm figurado tanto no campo da pesquisa quanto no 

campo do ensino na área da Linguística Aplicada nas últimas duas décadas, 

principalmente. Considerando a insuficiente institucionalização da Ética 

Profissional em cursos de formação inicial de professores de línguas 

(ALMEIDA FILHO, 2017) e a inexistência de um Código de Ética da profissão 

(BARBOSA, 2014; 2017), este minicurso visa a fomentar a discussão e 

elaboração de aspectos caros a um código de ética para o ensino de línguas 

no Brasil com base nas experiências educacionais e profissionais dos 

participantes. A minuta do código de ética proposta por Barbosa (2014) figura 

como tentativa inédita e embrionária. Contudo, constante discussão da minuta 

do Código de Ética com professores de línguas de diferentes níveis de 

instrução e propostas de aprimoramento do material foram sinalizadas pela 

linguista aplicada como encaminhamentos necessários no campo de formação 

de professores. O resultado deste encontro será sugestões visando a um 

Código de Ética, que será enviado à autora e orientador da proposta inicial. 

 

 

 

Cronograma: 22/03 e 23/03 

Minicurso a ser ministrado em um dos períodos de um dos dias. Um 

encontro de 2 horas é suficiente.  
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