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Programa para os cursos 1º Semestre de 2021 

Título do Curso Curso de Conversação e Escrita em Português para 

Estrangeiros – nível C1 

Apresentação do Curso  Curso extensivo de língua portuguesa para estrangeiros que 

necessitem ampliar as estruturas e os campos vocabulares 

para além da comunicação do cotidiano, visando a 

desenvolver estruturas que possibilitem a exposição de 

argumentação pormenorizada, uso de discurso indireto, 

reformulações, exposição de suposições, hipóteses, desejos 

e incertezas, por meio de frases ampliadas com o uso de 

conectivos específicos e conjugação verbal apropriada.  É 

traçado um percurso cultural com o aluno, envolvendo a 

USP, a cidade de São Paulo, geografia, História do Brasil, 

procurando fornecer ferramentas para que se conheça a 

sociedade e o território brasileiros. Tais aspectos culturais 

poderão contribuir para as reflexões que o estudante 

estrangeiro irá desenvolver na sua área de estudo.  

Docente Responsável Profa. Dra. Rosane de Sá Amado 

Ministrante(s) Profa. Me. Paola de Souza Mandalá 

Público-alvo Estudantes estrangeiros regularmente matriculados nas 

unidades da USP, com compreensão avançada da língua 

portuguesa (ler e ouvir), mas com produção em nível 

intermediário (falar e escrever).  

Carga horária 30h 

Modalidade Semestral e on-line 
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Segundas e Quartas-feiras das 16h00 às 17h30  

(Turma 1 – Exclusiva para campus Capital) 

Ou 

Terças e Quintas-feiras, das 14h00 às 15h30  

(Turma 2 – Exclusiva para estudantes estrangeiros dos 

demais campi da USP) 

Período de oferecimento De 19/04 a 23/06/2021 (Turma 1 – Segundas e Quartas) 

Ou 

De 20/04 a 24/06/2021 (Turma 2 – Terças e Quintas) 

Objetivos Gerais Ampliar as estruturas e os campos vocabulares para além da 

comunicação do cotidiano, propiciando ao estudante não só 

compreender, mas também expressar-se sobre temas 

complexos, de forma clara; podendo, para isso, recorrer ao 

uso de períodos compostos. Construir conhecimento sobre 

sociedade e cultura brasileiras. 

Objetivos Específicos  Utilizar a língua portuguesa para compreender um vasto 

número de textos longos, autênticos e exigentes, 

reconhecendo os seus significados implícitos.  Ser capaz 

de se exprimir de forma fluente e espontânea, sem 

precisar procurar muito as palavras. Ser capaz de utilizar 

a língua de modo flexível e eficaz para fins sociais, 

acadêmicos e profissionais. Poder exprimir-se sobre 

temas complexos, manifestando domínio de mecanismos 

de organização, articulação e coesão do discurso. 

 Construir conhecimentos sobre geografia do Brasil, bem 

como sobre os principais processos históricos 

brasileiros, para compreender a sociedade atual. 
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Justificativa  Oferecer curso que possibilite ao estudante estrangeiro 

ampliação prática de produção e recepção em língua 

portuguesa em nível avançado de domínio de estrutura, 

organização discursiva e campos vocabulares. 

Conteúdo Programático  Revisão de elementos de pronúncia e alfabeto da língua 

portuguesa e uso de preposições com ou sem artigos, 

conjugação de verbos irregulares, voz passiva, formação 

de particípios; 

 O campus da Cidade Universitária + palavras de 

localização + futuros; 

 A cidade de São Paulo + traçado urbano; 

 Questões mundiais + formação de palavras; 

 História do Brasil + Região Norte + A questão indígena + 

presente do subjuntivo; 

 Literatura brasileira + imperfeito do subjuntivo + discurso 

indireto; 

 Cinema brasileiro + resenha + paráfrase; 

 A sociedade brasileira atual + futuro do subjuntivo + 

conectivos; 

 Relações entre o Brasil e o país de origem do aluno. 

Metodologia Realização de exercícios orais e escritos de material didático 

com o conteúdo programático descrito acima e elaborado 

pela área de português do CIL-USP. 

Avaliação Apresentação oral em língua portuguesa, contendo:  

Relações existentes entre o Brasil e o país de origem do 

aluno, na sua área acadêmica ou profissional. 

Critérios para aprovação   Frequência mínima: 75% 

 Entrega das atividades propostas 

 Realização de apresentação oral 
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Frequência mínima 75% 

Oferecimento Centro Interdepartamental de Línguas – FFLCH/USP 

Número de vagas por turma 15 vagas 

Pré-Requisitos Nível intermediário em língua portuguesa (de acordo com os 

descritores do B1) 

Teste de Nível 06/04/2021 

Envio de questionário/teste de nível por e-mail aos 

candidatos inscritos 

Bibliografia APOSTILA DO CURSO (fornecida ao estudante) 

MANDALÁ, P. “Língua Portuguesa para Estrangeiros – nível 

C1” – unidades 1, 2, 3 e 4. 

Bibliografia Complementar 1. GRAMÁTICA: 

CUNHA,C. Gramática do português contemporâneo. Edição 

de bolso. Rio de Janeiro: Lexicon: Porto Alegre: L&PM, 

2008.Organização de Cilene da Cunha Pereira. 

2. LIVRO DE CONJUGAÇÃO DE VERBOS 

RYAN, M. A. F. C. Conjugação dos verbos em português. 

Prático e eficiente. 8. ed., São Paulo: Ática, 1991, 176 p. 

3. DICIONÁRIO MONOLÍNGUE 

HOUAISS, Antonio. Míni dicionário Houaiss da língua 

portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001 

Versão on-line: http://www.dicio.com.br/houaiss/ 
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Informação Relevante Curso realizado excepcionalmente na modalidade on-line 

devido à pandemia. 

 

 

 

 


