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Programa para os cursos 2º Semestre de 2021

Título do Curso Curso de Conversação e Escrita em Português para Estrangeiros – nível B1

Apresentação do Curso Curso extensivo de língua portuguesa para estrangeiros que necessitem

desenvolver, fixar e praticar seus conhecimentos no idioma, visando a

ampliar estruturas e campos vocabulares cotidianos e acadêmicos,

tempos verbais que possibilitem falar do passado, bem como descrever

ou apresentar o seu presente e cotidiano ou fazer planos para o futuro.

É traçado um percurso cultural com o aluno, envolvendo a USP, a cidade

de São Paulo, geografia e 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

Nº USP

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

Público- alvo Estudantes estrangeiros regularmente matriculados nas unidades
da USP, com conhecimento elementar da língua portuguesa,
principalmente percebendo-se com maior facilidade para
entender a língua (ler e ouvir) do que para produzir (falar e
escrever).

Carga horária 30h

Modalidade Semestral / on-line

Segundas e quartas-feiras,  das 14:00 às 15:30
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Período de oferecimento De 23/08 a 01/11/2021

Objetivos Gerais Desenvolver, fixar e praticar seus conhecimentos no idioma, visando a

ampliar estruturas e campos vocabulares cotidianos e de uso acadêmico.

Construir conhecimento sobre sociedade e cultura brasileiras.

Objetivos Específicos Utilizar a língua portuguesa para produzir um discurso simples e coerente

sobre assuntos que lhe são familiares ou de interesse pessoal; poder

descrever experiências e eventos, fazer planos para o futuro, bem como

expor brevemente razões e justificações para uma opinião ou um projeto;

elaborar e fazer apresentações orais de conteúdo acadêmico da sua área

de estudos; construir conhecimentos sobre geografia do Brasil, bem

como sobre os principais processos históricos brasileiros, para

compreender a sociedade brasileira atual.

Justificativa Oferecer curso que possibilite ao estudante as práticas de produção oral

ou escrita em língua portuguesa.

Conteúdo Programático
● Alfabeto da língua portuguesa

● Autoapresentação + presente do indicativo

● Atividades cotidianas + horas + números

● O campus da Cidade Universitária + palavras de localização + futuro

● A cidade de São Paulo + traçado urbano + pretérito perfeito

● Questões mundiais + formação de palavras

● Geografia do Brasil + corpo humano + descrições

● História do Brasil + pretérito imperfeito + voz passiva

● 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%
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● ENTREGA DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

● REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL

Frequência mínima 75%

Oferecimento Centro Interdepartamental de Línguas – FFLCH/USP

Número de vagas por turma 20

Pré-Requisitos Nível básico em língua portuguesa (de acordo com os descritores do A1)

Teste de Nível
26 a 10/08/2021

Ficha de inscrição/Teste de Nível disponível para preenchimento on-line

Bibliografia ● APOSTILA DO CURSO (fornecida ao estudante)

MANDALÁ, P. “Língua Portuguesa para Estrangeiros – nível B1” –

unidades 1 e 2.

Bibliografia Complementar ● 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.

● 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.

● 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.

O candidato a este curso pode também se inscrever para o Curso

Intensivo de nível A1, que tem a duração de 01 semana e que poderá

preparar o estudante para cursar este nível B1. Não há conflito de

horários.


