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Programa para os cursos 1º Semestre de 2021 

Título do Curso Curso de Português para Imigrantes e Refugiados nível A1 

(modalidade on-line). 

Apresentação do Curso Curso de língua portuguesa para estrangeiros, 

especificamente imigrantes ou refugiados, que necessitem 

iniciar seus estudos sobre a língua, visando a construir os 

elementos básicos dos diversos campos vocabulares, 

tempos verbais que possibilitem falar do passado, bem como 

descrever ou apresentar o seu presente e cotidiano ou fazer 

planos para o futuro. Os temas abordados relacionam-se 

com as necessidades imediatas dos imigrantes e refugiados 

recém-chegados à cidade de São Paulo: obtenção de 

documentação, deslocamento e exploração da cidade, 

apresentações pessoais, interação em entrevista de trabalho, 

entre outros. 

Docente Responsável Profa. Dra. Rosane de Sá Amado 

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

Público-alvo Estrangeiros imigrantes ou refugiados, da comunidade 

externa ou interna USP, cujo nível de domínio da língua 

portuguesa seja iniciante ou inexistente e que desejem 

construir as primeiras noções linguísticas para a 

comunicação emergencial.  

Carga horária 10h 

Modalidade Bimestral e on-line 

Terças-feiras das 16:00 às 17:30 
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Período de oferecimento De 20/04 a 25/05/2021 

Objetivos Gerais Construir as primeiras noções linguísticas para a 

comunicação emergencial. 

Objetivos Específicos Aprender a utilizar a língua portuguesa para apresentar-se, 

deslocar-se pela cidade de São Paulo, explorar a cidade para 

necessidades e lazer, obter documentação brasileira, saber 

das leis trabalhistas, elaborar currículo profissional, interagir 

em entrevista de emprego, fazer compras em geral, falar da 

própria história de vida. 

Justificativa Devido ao recente e crescente fluxo migratório de refugiados 

a São Paulo, tornou-se necessário o oferecimento de tal 

curso de língua portuguesa para essa comunidade 

estrangeira. 

 

Conteúdo Programático 

 Alfabeto da língua portuguesa 

 Autoapresentação + presente do indicativo 

 Atividades cotidianas + horas + números 

 A cidade de São Paulo + traçado urbano + pretérito 

perfeito 

 Entrevista de emprego + Direitos e Deveres do 

Trabalhador + Currículo profissional + pretérito imperfeito 

do indicativo 

 Alimentação + compras + vestuário 

 

Metodologia 

Realização de exercícios orais e escritos de material didático 

com o conteúdo programático descrito acima e elaborado por 

equipe USP e UNIFESP (Livro didático Portas Abertas). 

 

Avaliação 

Apresentação oral em língua portuguesa, contendo:  

 Apresentação pessoal 

 Informações profissionais 
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 História pessoal da chegada ao Brasil 

Critérios para aprovação  Frequência mínima: 75% 

 Entrega das atividades propostas 

 Realização de apresentação oral 

Frequência mínima 75% 

Oferecimento Centro Interdepartamental de Línguas – FFLCH/USP 

Número de vagas por turma 15 vagas 

Pré-Requisitos Nível elementar ou iniciante em língua portuguesa 

Teste de Nível 06/042021 

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

candidatos inscritos. 

Bibliografia Livro didático “Portas Abertas”, fornecido gratuitamente ao 

aluno. 

Bibliografia Complementar  

Informação Relevante Curso gratuito e realizado excepcionalmente na modalidade 

on-line devido à pandemia. 

 


