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Resumo: Neste seminário a autora relata suas experiências na educação a distância, como
aluna de diversos cursos desde 2004 e, posteriormente, como mediadora e supervisora em
centros de ensino à distancia, vinculados à Universidade de Brasília (de 2008 a 2015);
apresenta, em linhas gerais, uma investigação anterior no mestrado em Linguística Aplicada na
Universidade de Brasília, sobre estratégias de aprendizagem de alunos de Letras - espanhol em
cursos a distância- que gerou a pesquisa atual. Por fim, apresenta a tese em construção, que
realiza no doutoramento em Comunicação na Universidade de Huelva (Espanha), na qual
focaliza as estratégias de aprendizagem para desenvolver a competência comunicativa na
formação destes futuros professores.
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Universidade do Minho (Portugal), no âmbito de Mestrado em Espanhol Língua Segunda
/Língua Estrangeira. É Mestra em Linguística Aplicada pela Universidade de Brasília, com
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Castelo Branco). É Consultora no Instituto Brasil de Tecnologia (IBrTec) desde 2012 e foi
Consultora da UNESCO em 2014, atuando na análise, revisão e elaboração de materiais para a
web, do Programa Social Bolsa Família, do Ministério de Desenvolvimento Social do governo
brasileiro. Participou como colaboradora do Projeto EMPORT na equipe brasileira, pela
Universidade de Brasília (2012-2014). Traduziu o livro “Dimensões comunicativas no ensino de
línguas” para o espanhol em 2013 e é tradutora de português para a Revista Comunicar e
blogue Comunicar. Participa dos grupos de investigação ELAD -Ensino de línguas a distância- e
do grupo Educamídia (da Universidade de Brasília), dentre outras atividades.

