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INSTITUTO INTERNACIONAL DA LÍNGUA PORTUGUESA (IILP)  

COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA (CPLP) 

  

PORTAL DO PROFESSOR DE PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA(LE)/ 

LÍNGUA NÃO MATERNA(LNM) (www.ppple.org) 

 

EDITAL  

 

XI CURSO DE CAPACITAÇÃO: ELABORAÇÃO DE ROTEIROS DIDÁTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERÍODO: 25 a 29 de novembro de 2019 
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HORÁRIO: 09:30 -13:00 / 14h30 - 17h30  

  
 LOCAL: Secretariado Executivo da CPLP - Palácio Conde de Penafiel, Rua de S. 

Mamede (ao Caldas), nº 21, 1100 – 5333, Lisboa, Portugal. 

  

DESCRIÇÃO:  

O curso visa à capacitação de professores, bem como de pessoas em formação na área de 

português como língua estrangeira/segunda língua, para a elaboração de roteiros didáticos 

para o PPPLE,  através de discussões sobre abordagens pedagógicas contemporâneas para 

o ensino de línguas. O curso acontecerá sob a orientação da Equipa Assessora Central 

(EAC) do Portal do Professor de Português Língua Estrangeira/Língua Não Materna 

(PPPLE), do Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP). Como resultados do curso, 

serão produzidos Roteiros Didáticos para o ensino de português como língua 

estrangeira/língua não materna, os quais integrarão, posteriormente, o PPPLE.   

 
 INSTITUIÇÕES ORGANIZADORAS: 

 Instituto Internacional da Língua Portuguesa – IILP 

 Sociedade Internacional de Português Língua Estrangeira – SIPLE 

 
OBJETIVOS:  

• Refletir sobre a área de atuação do ensino de português língua estrangeira/ 

língua não materna;  

• Apresentar e discutir um panorama de gestão da língua portuguesa em uma 

perspetiva pluricêntrica e compartilhada, de modo a promover as contribuições 

dos diferentes países da CPLP;  

• Discutir os princípios teóricos e metodológicos que organizam as Unidades 

Didáticas no PPPLE;  

• Discutir a estrutura e a organização de Roteiros Didáticos (temas, expectativas 

de aprendizagem, situações etc.); 

• Proporcionar experimentações e reflexões sobre práticas de ensino de 

português para falantes de outras línguas, a partir da elaboração Roteiros 

Didáticos para o ensino nesse contexto; 

• Produzir, ao longo do curso, pelo menos 25 Roteiros Didáticos para o ensino de 

português língua estrangeira/língua não materna.  
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PÚBLICO-ALVO:  

O curso destina-se a professores que já têm formação na área de Letras (Linguística, 

Linguística Aplicada, Língua Portuguesa) e também profissionais de outras áreas de 

formação, mas que atuam como professores de português como língua estrangeira/língua 

não materna. Este perfil será considerado na seleção dos participantes para o curso.  

 
O CURSO É GRATUITO E TERÁ APENAS 24 VAGAS, QUE SERÃO PREENCHIDAS DE 

ACORDO COM A ORDEM DE INSCRIÇÃO E COM A ANÁLISE DOS CURRÍCULOS 

ENVIADOS 

 
CARGA HORÁRIA: 

O curso terá a duração total de 30 horas (09h30-13h00 / 14h30-17h30, no período de 25 a 

29/11/2019).  

 
CERTIFICAÇÃO: 

Os professores receberão certificados de participação no XI CURSO DE CAPACITAÇÃO 

PARA A ELABORAÇÃO DE ROTEIROS DIDÁTICOS, atribuídos pelo Instituto Internacional 

da Língua Portuguesa (IILP).  

 
INSCRIÇÃO:  

• As inscrições estão abertas de 07 a 25 de outubro de 2019. 

Sublinha-se que o IILP não irá comparticipar com custos de deslocação, estada e 

alimentação dos cursantes; 

 

• Os professores interessados em participar no curso deverão enviar o seu curriculum 

vitae com enfoque na formação e experiência relativas à área de produção de 

materiais para o ensino de Língua Portuguesa; 

 

• O endereço para o envio das inscrições é o seguinte:  

cursoppple.roteiros2019@gmail.com  

 

• A lista dos selecionados será divulgada no dia 31 de outubro de 2019:  

o Na página de Facebook do IILP – Instituto Internacional da Língua Portuguesa: 

https://web.facebook.com/iilpblog/?ref=br_rs; 

o No blogue do Instituto: https://iilp.wordpress.com/. 

 

Após a seleção dos candidatos, os admitidos serão contactados por mensagem 

eletrónica. 

 

mailto:cursoppple.roteiros2019@gmail.com
https://web.facebook.com/iilpblog/?ref=br_rs
https://iilp.wordpress.com/
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EQUIPA FORMADORA:   

Equipa Assessora Central (EAC) do Portal do Professor de Português Língua 

Estrangeira/Língua Não Materna (PPPLE), do IILP:  

• Prof.ª Doutora Viviane Furtoso – Universidade Estadual de Londrina (Brasil) / SIPLE 

• Prof.ª Doutora Edleise Mendes – Universidade Federal da Bahia (Brasil) / SIPLE 

 
 

PROGRAMA 

• 2ª feira  

o  10h00 - 11h30: Abertura 

o Dr. Incanha Intumbo - Diretor Executivo do IILP 

o Prof.ª Doutora Viviane Furtoso - Presidente da SIPLE 

o  

 

o Apresentação geral do Portal 

 

o  11h30 - 11h45: Pausa para café 

o  11h45 - 12h45: Painel Temático: Roteiros e vivências interculturais 

o Oradora 1  

o Oradora 2 

 

o  12h45 - 13h45: Intervalo para almoço 

o  13h45 - 14h15:  Oradora 3  

o  14h15 - 14h30: Debate 

o  14h30 - 14h45: Encerramento do Colóquio 

o  14h45 - 16h15: Apresentação dos professores 

Conversa sobre o plano geral de trabalhos e a programação 

 

• 3ª, 4ª, 5ª F 

o 09h30 - 11h30: Formação  

o 11h30 - 11h45: Intervalo para café 

o 11h45 - 13h00: Formação 

o 13h00 - 14h30: Intervalo para almoço 

o 14h30 - 17h30: Formação  

 

• 6ª F  

o 09h00 - 11h15: Formação  

o 11h15 - 11h30: Intervalo para café 

o 11h30 - 13h00: Formação 

o 13h30 - Encerramento  

Praia, outubro de 2019. 


