
Português Língua Adicional – Curso Intensivo – Julho 2014 

 

A  Faculdade de Letras, em parceria com a DRI, informam que estão abertas as 

inscrições para o curso intensivo de Português Língua Adicional (anteriormente 

chamado de Português para Estrangeiros).  

 

Público alvo:  

 

 Estudantes estrangeiros oriundos de instituições parceiras da UFMG;  

 Alunos regulares da UFMG cuja língua materna não é o português 

 professores e pesquisadores estrangeiros que desenvolvem atividades na UFMG.  

 

O curso não está aberto para aqueles que não têm vínculo com a UFMG. Neste caso, 

sugerem-se os cursos oferecidos pelo Centro de Extensão da Faculdade de Letras 

(CENEX/FALE): http://www.letras.ufmg.br/cenexx/ 

 

Objetivos gerais do curso: 

 

· oferecer instrumentos para que os alunos desenvolvam diferentes competências 

necessárias para a interação (oral e escrita) em português, em diversos contextos; 

· sensibilizar o aluno para questões discursivas e sócio-culturais que permeiam o uso da 

língua portuguesa. 

 

Datas e carga-horária do curso: 

 

Teste de nivelamento: 14 de julho de 2014 (segunda-feira) – 9h 

 

Módulo I 14 de julho de 2014 (segunda-feira) – 8h às 12h 

15 de julho de 2014 (terça-feira) – 8h às 12h 

16 de julho de 2014 (quarta-feira) – 8h às 12h 

17 de julho de 2014 (quinta-feira) – 8h às 12h 

18 de julho de 2014 (sexta-feira) – 8h às 12h 

21 de julho de 2014 (segunda-feira) – 8h às 12h 



 

TOTAL: 24 horas 

 22 de julho (terça-feira) – atividade cultural extra-classe (visita a 

Ouro Preto) - para participantes de ambos os módulos 

Módulo II 23 de julho (quarta-feira) – 8h às 12h 

24 de julho (quinta-feira) – 8h às 12h 

25 de julho (sexta-feira) – 8h às 12h 

28 de julho (segunda-feira) – 8h às 12h 

29 de julho (terça-feira) – 8h às 12h 

30 de julho (quarta-feira) – 8h às 12h 

 

TOTAL: 24 horas 

 31 de julho (quinta-feira) - atividade cultural extra-classe (Visita 

a Inhotim) - para participantes de ambos os módulos 

 

 

Os alunos interessados realizarão o Módulo 1 e/ou o Módulo 2, conforme os 

resultados do Teste de Nivelamento. 

 

Período de inscrições: 02 de junho a 07 de julho de 2014. 

Para se inscrever, basta preencher o formulário online disponível aqui. 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?usp=drive_web&formkey=dFBZZVdPLTZuM01NYkdMME9OUnVmdGc6MA#gid=1

