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No ciclo básico a maioria dos alunos possui interesse em participar de atividades de formação no exterior, mas não

sabem como fazer. A maioria dos alunos sente falta do inglês para estudar e não realizaram ou possuem uma

formação básica em cursos de inglês. Além disso, ter uma formação avançada nesses cursos não assegurou para os

alunos a habilidade em ler artigos científicos.

Esta pesquisa parte de uma análise bibliográfica e

documental permitindo reunir diferentes informações

sobre a relação dos alunos de medicina com o Inglês

Médico durante a faculdade.

Para tanto, foi enviado, via grupos de Whatsapp®, um

link na plataforma GoogleForms®, com sete perguntas

para serem respondidas de forma voluntária pelos

estudantes. Portanto, trata-se de um estudo transversal

com amostragem de conveniência e análise através de

estatística descritiva.

Como resultado, obtivemos 123 respostas, dispostas

nos gráficos a seguir:

Ao iniciar o curso de medicina o estudante se depara

com dois desafios linguísticos, o do português médico e

o do inglês médico que precisam ser enfrentados para o

sucesso da educação e formação profissional. No

mundo globalizado contemporâneo, a língua inglesa

tornou-se a linguagem básica de comunicação em todos

os campos científicos, incluindo o campo da ciência

médica Está bem estabelecido que o ensino de inglês

médico deve enfocar principalmente a competência

linguística em inglês criada por meio de conteúdo e

currículo baseado em contexto, preparando assim os

alunos para o uso ativo do inglês após a formatura

(MILOSAVLJEVIĆ, 2015). .

Esse trabalho teve com objetivo conhecer o perfil dos

estudantes de medicina, de uma faculdade do leste de

minas, com respeito ao seu interesse, capacitação e

necessidade pelo inglês médico ao longo da sua

formação.


