PLANO DE CURSO
LÍNGUA PORTUGUESA PARA MIGRANTES E REFUGIADOS
Carga Horária: 60 horas.
Dias da Semana: segunda a sexta.
Horário: manhã, tarde e noite.
Período de realização do curso: 1º semestre (fevereiro a julho) e 2º semestre (agosto a
dezembro).
PROGRAMA DO CURSO:
Professor responsável: Profa. MSc. José Ivaldo Araújo de Lucena.
Ementa:
Desenvolver habilidades de leitura, de escrita, de ouvir e falar, bem como de
sistematizar fundamentos linguísticos e gramaticais e associá-los às necessidades
comunicativas do uso da língua.

Objetivo Geral:
Desenvolver a competência de estabelecer diálogos em diferentes contextos,
compreender e produzir textos, com grau médio, em nível formal e informal.
Objetivos Específicos:
Compreender e dialogar sobre fatos da atualidade;
Descrever aspectos da história de vida;
Utilizar a Língua Portuguesa por meio da fala e da escrita;
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
MÓDULO I
CARGA HORÁRIA: 20h
✓ Teste de Nivelamento;
✓ Uso da gramática básica e estruturas simples de frases: apresentação pessoal,
cumprimentos, família, hábitos, fazer pedidos em restaurantes, expressar data e
hora, conversações básicas;
✓ Uso de verbos no presente do indicativo, futuro do indicativo, verbos e suas
preposições.
✓ Uso da gramática básica para conversação: expressões básicas da conversação do
português
MÓDULO II
CARGA HORÁRIA: 20h

✓ Uso da gramática e estruturas médias de frases: expressão de gostos pessoais,
descrição da família, expressar e argumentar gostos e preferências, fazer pedidos
em lojas, analisar e refletir sobre diversos aspectos culturais do Brasil;
✓ Leitura e escrita de gêneros textuais como e-mail, cartaz, comunicado, comentário,
folder, reportagem, críticas de cinema e de literatura simples;
✓ Tempos verbais: pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente, futuro
do pretérito e pretérito mais-que-perfeito, modos imperativo e subjuntivo
(presente);
✓ Advérbios;
✓ Artigos definidos e indefinidos e verbos e suas preposições.
MÓDULO III
CARGA HORÁRIA: 20h
✓ Uso da gramática e estruturas médias de frases: expressão de gostos pessoais,
descrição da família, expressar e argumentar gostos e preferências, fazer pedidos
em lojas, analisar e refletir sobre diversos aspectos culturais do Brasil;
✓ Leitura e escrita de gêneros textuais como e-mail, cartaz, comunicado, comentário,
folder, reportagem, críticas de cinema e de literatura simples;
✓ Tempos verbais: pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente, futuro
do pretérito e pretérito mais-que-perfeito, modos imperativo e subjuntivo
(presente);
✓ Advérbios;
✓ Artigos definidos e indefinidos e verbos e suas preposições.
PROCEDIMENTOS:
Aulas expositivas com proposições de atividades de compreensão e produção oral e
escrita. Os aspectos centrais do processo de ensino e de aprendizagem tem como foco
a compreensão e a produção oral e escrita. A produção escrita busca o desenvolvimento
de diferentes gêneros textuais por meio de exercícios gramaticais que são corrigidos em
sala de aula.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
Ao final do curso é aplicada uma prova realizada em 3 etapas (Prova 1, 2 e 3), com
duração de 2 horas e 15 minutos:

Conteúdos:

Prova 1: Vídeo – 1 hora, incluindo a apresentação do
vídeo.
Prova 2: Leitura – 1 hora.
Prova 3: Oral (Face a face) – 15 minutos.

MENÇÃO FINAL:
Nível BÁSICO - Corresponde à faixa entre 0,5 a 1,66.
Nível INTERMEDIÁRIO - Corresponde à faixa entre 1,67 a 3,33.
Nível AVANÇADO - Corresponde à faixa entre 3,34 a 5,0.

Contatos:
Coordenador: José Ivaldo Araújo de Lucena
Contatos: projetosermais@ucb.br / (61) 3356-9032/9460
Localização: Campus I, Bloco M, Sala 207

