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    Possibilitar ao aluno estrangeiro a interação
em língua portuguesa nas mais variadas
situações sociocomunicativas, a fim de
desenvolver a habilidade de compreender e
usar a língua portuguesa nas formas oral e
escrita, de maneira a permitir melhor
comunicação.

OBJETIVO

EMENTA

   Temas comunicativos divididos em três
módulos com diferentes abordagens: a chegada
ao Brasil, a interação com novos amigos e a
vivência de novas experiência em contextos
sociais diversificados. Cada módulo prevê cinco
dias em que serão explorados os aspectos
linguísticos relacionados à temática. Cada
módulo também promoverá atividades para
colocar em prática o que foi trabalhado por meio
de vivências em locais diferentes.

- Período proposto: De 06 a 20 de julho de 2020;
- Carga horária: 60h;

- Idioma de instrução: Português;



MÓDULO I - Chegando ao Brasil

TEMA - ASPECTO LINGUÍSTICO VIVÊNCIA

Tour pela universidade.Dia 1
Apresentação pessoal - saudações,

pronomes pessoais, adjetivos
possessivos, números.

Nacionalidades - adjetivos pessoais,
pronomes interrogativos, vocabulário.

Dia 2
Sessão de cinema sobre

aspectos culturais do Brasil.
Debate oral.

Aspectos climáticos - estações do ano,
meses, dias da semana, adjetivo,

numerais, vocabulário.
Dia 3

Tour pelos pontos turísticos da
cidade: Jardim Botânico e

Parque Professor Theobaldo
Dick. Roda de conversa.

Culinária, gastronomia gaúcha - artigos
definidos e indefinidos, singular e plural,

vocabulário.
Dia 4

Oficina de gastronomia na
universidade. Transcrição da

receita.

Alimentação saudável - vocabulário,
números, cédulas e moedas brasileiras.Dia 5

Visitação a uma agroindústria
familiar e à feira agroecológica.



MÓDULO II - Conhecendo novos
amigos

TEMA - ASPECTO LINGUÍSTICO VIVÊNCIA

Apresentação dos membros da
família e das características de

cada um.
Dia 6

Família - idade, adjetivos, verbos e
pronomes.

Profissões - vocabulário, advérbios,
verbos e adjetivos.

Dia 7
Roda de conversa com
diferentes profissionais.

Entretenimento, qualidade de vida -
verbos, conjunções, vocabulário.

Dia 8
Sessão de cinema no shopping

de Lajeado. Debate.

Esporte e lazer - substantivos,
advérbios, adjetivos, verbos, vocabulário.

Dia 9
Atividades esportivas no
Complexo Esportivo da

Univates.

Informação - oralidade, leitura e escrita,
exploração dos jornais do município,

gêneros textuais típicos do jornal.
Dia 10

Elaboração de um jornal da
turma com os relatos das

atividades realizadas.



MÓDULO III - Vivenciando
outras experiências

TEMA - ASPECTO LINGUÍSTICO VIVÊNCIA

Interação com os objetos
digitais de português para

estrangeiros no laboratório de
informática. Roda de conversa

sobre a experiência.

Dia 11

Simulação de situações cotidianas com
diálogos estabelecidos em diferentes

locais - expressões idiomáticas,
saudações, exclamações, interrogações.

Retomada de vocabulário e revisão de
aspectos relacionados à pronúncia -

pronúncia, prosódia, entonação, sílaba
tônica, expressões idiomáticas.

Dia 12
Gravação de podcast relatando
a experiência vivenciada até o

momento.

A variação linguística no Brasil -
Características fonéticas de dialetos de

algumas regiões
Dia 13

Documentário sobre os
sotaques do Brasil. Roda de

conversa.

A imigração na região - Características
gerais das culturas predominantes na

região e dos novos imigrantes.
Dia 14

Roda de conversa com os
participantes do projeto de

extensão Vem pra cá.

Turismo na região - Vocabulário,
adjetivos, substantivos e advérbios.

Dia 15

Passeio por locais turísticos da
região e almoço de
confraternização e

encerramento.



US$ 540 por estudante
 
* O pagamento poderá ser feito por
transferência bancária internacional
(valor integral e antecipado) ou cartão de
crédito (em até 6x)
 
 

INVESTIMENTO

O QUE INCLUI?

- Curso;
- Materiais didáticos / apostila;
- Transporte para as atividades previstas;
- Almoço de confraternização.

Para dúvidas e informações adicionais, por favor, entre em
contato pelo e-mail mobility@univates.br (Marina Radavelli)

O QUE NÃO INCLUI?

- Hospedagem;
- Alimentação não descrita acima;
- Transporte aeroporto x Lajeado x aeroporto;
- Deslocamento interno.


