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CURSO DE FÉRIAS DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ADICIONAL 

fevereiro/2016 

 

 

Período de realização do curso: 15 a 26 de fevereiro de 2016, das 8h às 12h 

Data-limite para inscrições: 29 de janeiro de 2016 

Coordenador do curso: Prof. Dr. Leandro Rodrigues Alves Diniz (FALE / UFMG) 

Público-alvo:  

 estudantes estrangeiros oriundos de instituições parceiras da UFMG 

 alunos, professores, pesquisadores e estagiários da UFMG cuja língua materna não é o português 

 

Atenção: Esse curso não é voltado para pessoas que não tenham vínculo com a UFMG. Nesse caso, 

sugerimos que procurem os cursos oferecidos pelo CENEX/FALE: http://150.164.100.248/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; 

 favorecer a adaptação do estudante ao Brasil e à UFMG. 

 

Dinâmica do curso: 

  

 O curso estará voltado para alunos de dois níveis: Básico e Intermediário. A separação dos 

grupos será feita a partir dos resultados de um teste de nivelamento, a ser aplicado no primeiro dia do 

curso.  

 As aulas estarão organizadas por eixos temáticos que levem os alunos a produzirem e 

interpretarem textos (orais e escritos) relativos a diferentes gêneros, por meio dos quais possam se 
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sensibilizar para a diversidade linguístico-cultural do Brasil, e, ao mesmo tempo, compartilhar suas 

próprias experiências de vida, necessariamente marcadas por suas construções culturais.  

 

Avaliação 

 Os alunos serão avaliados por meio de diferentes atividades: provas escritas presenciais, 

apresentações orais e tarefas de produção escrita realizadas em casa. 

 

Cronograma do curso e carga-horária 

 As aulas ocorrerão entre 15 a 26 de fevereiro de 2016, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. 

Além disso, serão planejadas atividades extraclasses, durante as quais os estudantes terão a 

oportunidade de aprofundarem seus conhecimentos sobre o português e sobre aspectos de construções 

culturais brasileiras, ao mesmo tempo em que conhecerão melhor Belo Horizonte. 

 

Certificação 

 Os alunos que tiverem ao menos 75% de presença e alcançarem uma média final maior ou 

superior a 6,0 receberão um certificado da Diretoria de Relações Internacionais (DRI) da UFMG.  

 Esclareceremos que este curso não vale créditos, no sistema da UFMG, por não ser uma 

disciplina. 


