ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA
PARA ESTRANGEIROS OU DESCENDENTES
REGIÃO

INICIATIVAS

CONTATO

INDICADO POR:

Nucele: (95) 3621-3124

Sonyellen Fonseca Ferreira
(Pacaraima-RR)

Campus UERR: (95)
3592-1385

Sonyellen Fonseca Ferreira
(Pacaraima-RR)

(indicadas por internautas na campanha
"Multilinguismo no Brasil", realizada pela
Plataforma do Letramento de julho a
agosto de 2016)

Localidade: Pacaraima (RR)
Universidade Federal de Roraima
(UFRR): Português para
Estrangeiros do Núcleo de Estudos
de Línguas Estrangeiras (Nucele).

NORTE

Público: venezuelanos e outra
nacionalidades, como alunos vindos
do Haiti e da África em intercâmbio.

Localidade: Pacaraima (RR)
Universidade Estadual de Roraima
(UERR): Português para
Estrangeiros.
Público: venezuelanos que moram
em Pacaraima. E o Português para
Estrangeiros na UFRR/ NUCELE que
atende venezuelanos e outra
nacionalidades como alunos vindos
do Haiti e da África em intercâmbio.
Infelizmente o curso será
desativado por uma resolução da
nova gestão UERR.

NORDESTE
CENTRO-OESTE

Localidade: Jaboatão dos
Guararapes (PE)
MOOC Língua Portuguesa:
acontece na plataforma MiríadaX,
coordenado pelo Prof. João Mattar,
vice-presidente da Associação
Brasileira de Tecnologia Educacional
(ABT), com tutoria de Roberta Nery.
O público vem de vários países,
como Portugal, País de Gales,
Colômbia e Argentina.

Localidade: Campus Bela Vista
(MT)

joaomattar@gmail.com
ou
robertanery_piscis@ya
hoo.com.br

Roberta Nery (Jaboatão
dos Guararapes-PE)

Cleide Ester Oliveira:
Cleide Ester Oliveira
cleide.oliveira@blv.ifmt (Cuiabá-MT)
.edu.br

Instituto Federal de Mato Grosso −
Campus Bela Vista: ensino da Língua
Portuguesa para estrangeiros.
Público-alvo: haitianos (adultos).
Professora organizadora: Cleide
Ester Oliveira.

Localidade: Brasília (DF)
Curso de português para
estrangeiros, que atende várias
nacionalidades.

contato@icepebrasilia.
com.br

Renata Oliveira Silva
(Brasília-DF)

SUDESTE

Localidade: Sorocaba (SP)
Centro Cultural Quilombinho:
promove o resgate da autoestima
de descendentes de escravizados
por meio da valorização e da
difusão da cultura afro-brasileira.

Rua Caramuru, 203 Vila Leão
Sorocaba (SP) CEP:
18040-370
Fone: (15) 3018-8090;
(15) 3233-7801

Não informado

Localidade: São Paulo (SP)
Curso de português para
estrangeiros − Centro de Apoio ao
Imigrante (Cami)

http://camimigrantes.c
om.br/site/

Ana Katy Lazare Gabriel
(São Paulo-SP)

Localidade: Mario Campos (MG)
Atendimento Educacional
Especializado (AEE) a alunos
surdos, de 13 a 16 anos.
Esses alunos são atendidos na sala
de recurso. Quando dominam a
Libras, passam a aprender o
português como segunda língua.
Quando não sabem Libras nem
português, são ensinadas as duas
línguas simultaneamente.

E.E de Mario Campos:
(31) 3577-2004
Diretor: Jefferson
AEE: Marilene

Aparecida Gomes Freitas
(Mario Campos-MG)

Público-alvo: estudantes do Ensino
Fundamental no período
extraescolar. É necessária a
frequência às instituições
educacionais formais e regulares.
Faixa etária: entre 7 e 15 anos,
subdividida nos seguintes grupos:
7 a 9 anos, 10 a 11 anos, 12 a 13
anos, 14 a 15 anos.
Períodos e turmas:
25 crianças no período da manhã, e
25 crianças no período da tarde.
Duração: atividades durante o ano
letivo (mínimo de 75% de
frequência).

SUL

Localidade: Camboriú (SC)
IFC Camboriú: curso de Português
para imigrantes haitianos
residentes em Camboriú, Balneário
Camboriú e região.
São 30 vagas divididas em dois
grupos: 15 alunos para a turma de
iniciantes e 15 para a de
intermediários. As aulas serão
ministradas às terças-feiras
(iniciantes) e às quartas-feiras
(intermediários), das 19h às 21h.
O curso é gratuito e faz parte do
projeto de extensão “Inclusão pelo
Português: curso de Língua
Portuguesa para os imigrantes
haitianos na perspectiva da
interculturalidade”.

inclusaopeloportugues
@ifc-camboriu.edu.br
Inscrições: Instituto
Federal Catarinense
(IFC) – Campus
Camboriú

Anelise Lange Balneário
(Camboriú-SC)

Localidade: Porto Alegre (RS)
Programa de Português para
Estrangeiros (UFRGS): existe desde
1994, oferecendo cursos de
extensão de português para
falantes de outras línguas. O público
é bem diversificado, incluindo
estudantes intercambistas e
imigrantes de várias nacionalidades.
Forma professores e desenvolve
pesquisa na área.

Margarete Schlatter
(51) 9981-4695; Juliana
Roquele Schoffen (51)
9907-4451; Gabriela da
Silva Bulla (51)84022328

Margarete Schlatter (Porto
Alegre-RS)

Localidade: Novo Hamburgo (RS)
Universidade Feevale: projeto de
extensão em direitos humanos que
oferece oficinas de língua
portuguesa, cultura e história do
Brasil, psicologia e direito.
Público: senegaleses (em sua
maioria), haitianos e marfinenses
que migraram para a cidade.

leandromiranda@feeva
le.br

Leandro Roberto Manera
Miranda (Porto Alegre-RS)

SUL

Localidade: Porto Alegre (RS)
Igreja Nossa Senhora da Pompéia:
atendimento e ensino de língua
portuguesa a estrangeiros.

(51) 3226 8800, ou
cibamigracoes@gmail.c
om

Giovana Nunes Maraschin
(Porto Alegre-RS)

Localidade: Lajeado (RS)
Projeto de Extensão "Veredas da
linguagem", que tem como uma
das suas ações aulas para os
imigrantes haitianos. O projeto teve
início no ano de 2015.
As aulas são ministradas por um
grupo de professores voluntários
que participam de um fórum de
formação de professores de língua
portuguesa como idioma adicional,
desenvolvido pelo centro
Universitário Univates.
As aulas para os imigrantes
acontecem uma vez por semana,
com duração de 3 horas, na Escola
Estadual de Ensino Médio Castelo
Branco, parceira do projeto.
Atualmente, participam em torno
de 25 alunos, com idade entre 18 a
30 anos.

maristelaj@hotmail.com ou
juchum@univates.br

Maristela Juchum
(Lajeado-RS)

Localidade: São José (RS)
A Igreja Batista de São José
tem recebido haitianos e estão
fazendo a troca da língua: ensina
língua portuguesa a eles e estes
ensinam a língua crioula haitiana
aos brasileiros.

reflexaopedagogica@g
mail.com
(48) 9836-1682

Mônica de Oliveira Bruno
(São José-SC)

