
Autocorreção é trunfo de workshop  
Cássio Aoqui 
 
Em sessão de cinco horas, profissionais aprendem a se portar numa entrevista em inglês 
 
Manhã nublada de sábado, cinco horas seguidas de curso, todo em inglês, tendo como tema 
"entrevista de emprego". O que poderia ser uma sucessão de horas sonolentas, em que o 
professor tenta, a todo o custo, incutir novas expressões idiomáticas e regras gramaticais no 
aluno, revela-se, no fim, um interessante workshop voltado a quem deseja se preparar para a 
árdua tarefa de encarar o entrevistador e, pior, em inglês. 
 
Essa é a avaliação do curso "Job Interview", ministrado pela Seven Idiomas e testado pela 
Folha no último dia 20. 
 
O maior benefício do workshop é justamente deixar a língua inglesa "de lado" ao mostrar para 
os alunos que todos, inclusive os próprios avaliadores, podem cometer erros em relação ao 
idioma estrangeiro. 
 
"O mais importante é conseguir passar a informação correta, manter a postura adequada e, 
por fim, saber identificar quando e como se autocorrigir", enfatiza a coordenadora do curso, 
Claudia Shimizu. 
 
Para tanto, a metodologia utilizada baseia-se em recursos audiovisuais, como câmera de 
vídeo, TV e gravador de voz - os estudantes simulam entrevistas de emprego que são 
gravadas, assistem-nas e, em seguida, avaliam os erros de linguagem, conteúdo das 
informações e postura cometidos. 
 
Outro ponto positivo é o fato de Shimizu ter experiência na área de recrutamento - trabalhou 
com seleção na Portugal Telecom-, o que lhe dá subsídios para fornecer dicas de recursos 
humanos aos alunos. 
 
Paralelamente, um executivo convidado acompanha a sessão e apresenta as expectativas do 
lado de quem vai contratar. 
 
"O melhor é que os conhecimentos aprendidos no curso são aplicáveis em outras situações nos 
negócios", avalia o administrador Celso Kater, 51. "Só ressalto que, como não se trata de uma 
situação real, fica difícil entrar no clima, ainda mais na frente da câmera." 
 
"Para um curso que não é barato [custa R$ 350], não se justifica a infra-estrutura 
inadequada", aponta Carolina Stiebler, 21, recém-formada em administração, referindo-se a 
panes na câmera e no som da TV. 
 
No entanto, Stiebler, que passa atualmente por uma bateria de entrevistas para programas de 
trainee, avalia o workshop como "muito bom". "As dicas valem também para entrevistas em 
português", diz. 
 
A fim de garantir o andamento dinâmico da sessão, é preciso formar uma turma com bom 
nível de inglês e experiências diversificadas, outro fator que pode ser um empecilho, já que os 
participantes não passam por seleção prévia. 
 
Workshop "Job Interview" - Seven 
Preço: R$ 350 
Informações: 0/xx/11/3371-0099 
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