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1.NOME DO CURSO/ ÁREA DE CONHECIMENTO 

 

O curso de extensão, Português para Estrangeiros, será ofertado na 

modalidade presencial destinado a alunos que estão sob Acordo de 

Cooperação Técnica entre Brasil e Venezuela cursando graduação no 

município de Pacaraima.  

 

   

2. JUSTIFICATIVA 

A Universidade Estadual de Roraima, comprometida com a qualidade de 

ensino ofertada aos seus alunos e com a geração de um ambiente universitário 

solidário propõe, para atender a demanda de alunos estrangeiros que fazem 

graduação no Campus Universitário de Pacaraima, o Curso de Português para 

Estrangeiros como atividade complementar à formação dos alunos. 

O curso é ofertado pela Pró-Reitoria de Extensão e coordenado pela 

Coordenação do Curso de Letras com o objetivo desenvolver condições de 

compreensão e de expressão oral e escrita do aluno estrangeiro, de modo a 

permitir uma integração e adaptação ao ambiente acadêmico visando melhor 

desempenho das atividades universitárias.  

A oferta deste curso se justifica também pelo fato da língua representar um dos 

mais importantes elementos de compreensão de uma sociedade. É instrumento 

de comunicação, identidade nacional e patrimônio cultural de um povo, que 

permite ao falante realizar uma das mais importantes ações sociais – a 

interação verbal. É por meio dessa interação que as pessoas constroem o seu 

referencial lingüístico como resultado de um convívio social que implica em 

trocas de informações e experiências.   

  

Para a UERR, esta é uma possibilidade de permitir ao aluno venezuelano falar, 

ler, ouvir, entender e escrever o português proporcionando comunicação em 
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sala de aula, além de ser complemento de formação que possibilita a imersão 

na cultura brasileira.  

 

3. HISTÓRICO DA INSTITUICÃO 

 

A Universidade Estadual de Roraima foi criada pela Lei Complementar nº 91, 

de 10 de novembro de 2005 com o compromisso do Governo do Estado de 

democratizar o ensino superior e garantir oportunidade de crescimento social a 

comunidade roraimense.  

 

É uma instituição de ensino superior de natureza e estrutura multicampi e 

compõe-se, atualmente, de 06 campi: o campus de Boa Vista, do qual também 

fazem parte os municípios de Mucajaí, Bonfim e Normandia; o campus de Alto 

Alegre; o campus de Pacaraima que incluiu a localidade de Surumu; o campus 

de Caracaraí, abrangendo o município de Iracema; o campus de Rorainópolis, 

incluindo Nova Coluna; e o campus de São João da Baliza compreendendo 

São Luiz do Anauá, Caroebe e Entre Rios. Estes campi têm a missão de 

interiorizar atividades acadêmicas de qualidade, juntando forças em 

realizações positivas para o Estado de Roraima.  

 
A UERR possui cerca de 3.600 alunos matriculados em seus 19 cursos de 

graduação: Pedagogia, Matemática, Letras, Física, Química, Biologia, História, 

Geografia, Administração, Turismo, Ciências da Computação, Ciências 

Contábeis, Agronomia, Enfermagem, Educação Física, Filosofia, Serviço 

Social, Engenharia Florestal, Comércio Exterior e Segurança.  

 

 

4. OBJETIVOS 

O curso de extensão, Português para Estrangeiros, além ser de iniciação à 

Língua Portuguesa visa preparar os estudantes para interagirem em situações 

de comunicação do cotidiano universitário, com o objetivo de:  
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 Oferecer conhecimentos dos elementos lingüísticos da Língua 

Portuguesa visando a aquisição de suas estruturas básicas para a 

compreensão e expressão oral e escrita; 

 

 Oportunizar a compreensão da cultura do provo brasileiro expressa na 

linguagem;   

 

 Garantir êxito nas situações comunicativas da vida diária acadêmica.  

 

 

5. PÚBLICO ALVO 

  

Alunos de origem estrangeira que cursam graduação na Universidade Estadual 

de Roraima, no município de Pacaraima. 

 

 

6. COORDENAÇÃO 

 

O curso de extensão, Português para estrangeiro, será ofertado pela Pró-

Reitoria de Extensão da Universidade Estadual de Roraima e coordenado pela 

Coordenação do Curso de Letras. 

  

 

7. CARGA HORÁRIA 

 

O curso terá carga horária de 110 horas destinadas às atividades de sala de 

aula. 

 

 

8. PERÍODO E PERIODICIDADE 

 

O curso está dividido em duas fases, distribuídas a seguir: 
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 A1ª fase terá carga horária de 40 horas, realizada no período de outubro 

a dezembro de 2006; 

 

 A 2ª fase terá carga horária de 70 horas, no período de fevereiro a junho 

de 2007.     

  

Em razão do quantitativo de alunos venezuelanos, o curso  será ofertado em 

duas turmas, com 04 horas semanais, partindo das seguintes possibilidades: 

  

2as e 4 as feiras –  2 horas cada por dia: 

Aos sábados – 4 horas semanais. 

 

9. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

CONTEÚDOS DA PRIMEIRA FASE 

 

PERÍODO/ CARGA 

HORÁRIA 

I- Saudações e apresentações  

 

Outubro a 

dezembro com 

carga horária de 4 

horas semanais 

 

II- Situações comunicativas do cotidiano 

III- Vocabulário 

IV- Conversação  

V- Leitura, interpretação de textos 

VI- Produção de pequenos textos envolvendo questões 

gramaticais e regras ortográficas 

 

CONTEÚDOS DA SEGUNDA FASE 

 

 

PERÍODO/ CARGA 

HORÁRIA 

I – Vocabulário  

Fevereiro a junho 

com carga horária 

de 4 horas 

semanais 

II- Conversação 

III- Leitura, interpretação de textos 

IV- Produção de textos acadêmicos . 
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10. CORPO DOCENTE 

 

O curso será ofertado por professores de Língua Portuguesa da Universidade 

Estadual de Roraima.  

 

11. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada pelo professor deverá abranger o conhecimento do 

código aplicado às situações cotidianas do ensino universitário, de modo que o 

curso cumpra a finalidade de subsidiar as atividades acadêmicas a serem 

realizadas pelos alunos, enfocando diretamente as dificuldades dos 

venezuelanos em falar e escrever em português. 

 

Utiliza para isto a Língua Portuguesa através de um método ativo e situacional 

que permitam aos alunos venezuelanos aprender o idioma contextualizado ao 

ensino universitário.  

 

 

12. INFRA-ESTRUTURA FÍSICA  

 

A UERR utilizará o mesmo espaço físico da graduação e não se 

responsabilizará por quaisquer custos de estadia, alimentação, transporte ou 

outras despesas realizadas pelos alunos.   

 

 

13. INVESTIMENTO 

 

A UERR cobrará ao aluno o pagamento de mensalidade no valor de R$ 80,00, 

incluindo apostila do curso.  

 

 

14. SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
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Os estudantes serão avaliados por suas performances nas avaliações orais e 

escritas e/ou outras realizadas durante o período  e receberão um certificado 

com menção e caracterização do curso freqüentado.  

 

 

15. CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

 

Serão selecionados para este curso somente alunos de graduação que fazem 

parte do Acordo de Cooperação Técnica do Brasil com a Venezuela.  

 

 

16. CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

 

A freqüência mínima de 75 %  será uma exigência a certificação do Curso.  

 

 

17. CERTIFICAÇÃO  

 

O aluno para ter esse direito deverá obter o percentual mínimo de 75% de 

freqüência ao curso, além de avaliação que indique o seu aproveitamento. 

 

 

 
 
 
 
 
    


