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INSTITUIÇÕES ORGANIZADORAS: 

Instituto Internacional da Língua Portuguesa – IILP 

Observatório de Português Língua Estrangeira / Segunda Língua – ObsPLE-PL2 

Centro Cultural Brasil-Guiné-Bissau – CCB-GB 

 

1. DESCRIÇÃO:  

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

portuguesa, para a elaboração de materiais para o ensino de português como língua estrangeira/língua 

não materna, através de discussões e abordagens pedagógicas contemporâneas para o ensino de 

línguas e 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 produzidas Unidades Didáticas para o ensino de português como língua 

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

 
De acordo com a insegurança que ainda vivenciamos quanto à saúde pública e à pouca eficiência da 

vacinação em massa, sugerimos a realização do XII Curso de Capacitação para a Elaboração de 

Materiais: Português Língua Estrangeira / Língua Não Materna em modalidade híbrida, ou seja, tendo 

parte da carga horária à distância e parte em regime presencial. 

 
2. 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 e orientações apresentados pelo Manual de Orientação para a 

Elaboração de Unidades Didáticas do PPPLE;  

• Proporcionar experimentações e reflexões sobre práticas de ensino de português para 

falantes de outras línguas, a partir da elaboração de atividades para o ensino nesse 

contexto; 

• Realizar pesquisa de materiais diversos, para uso nas atividades produzidas ao longo do 

curso;  

• Produzir, ao longo do curso, pelo menos 45 unidades didáticas para o ensino de português 

língua estrangeira/língua não materna.  
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3. 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.  

 
4. FORMATO DO CURSO, METODOLOGIA E CARGA HORÁRIA  
 
O curso será realizado em duas partes, sendo a primeira em modalidade remota, a partir do 

desenvolvimento de atividades e tarefas assíncronas relativas à parte teórico-metodológica do 

conteúdo. Esse módulo será desenvolvido pela EAC-PPPLE, que usará um ambiente de aprendizagem 

(Moodle ou Google Classroom) para a execução da proposta. Alguns encontros síncronos também 

serão agendados para a retomada das tarefas assíncronas.  

 

A segunda parte do curso será realizada em modalidade presencial, visto que é necessário um 

acompanhamento mais direto da parte prática de desenvolvimento das Unidades Didáticas a serem 

elaboradas pelos cursistas. 

A seguir, descrevemos a estrutura geral do curso e a sua carga horária: 

Quadro 1 – Estrutura e carga horária do curso 

 Carga horária Conteúdos e atividades 

Parte I – Atividades 
assíncronas e síncronas   
(a serem realizadas em 
modalidade remota) 

 
20 horas 

(atividades 
assíncronas) 

Atividades assíncronas propostas pela 
EAC-PPPLE e realizadas pelos cursistas, 
a saber: leituras orientadas, 
participação em fóruns, produção de 
resumos e resenhas, reações a 
videoaulas e podcasts, pesquisa de 
materiais, busca de informações no 
PPPLE, dentre outras. 
 

04 horas  
(2 encontros 

síncronos) 

Encontros síncronos para 
sistematização do conhecimento 
construído por meio das atividades 
assíncronas.  
 

Parte II – Atividades a serem 
realizadas em modalidade 
presencial   

30 horas Trabalho realizado in loco, sob a 
orientação da EAC-PPPLE, para a 
elaboração de Unidades Didáticas a 
serem inseridas no PPPLE: produção 
de atividades pedagógicas, discussões 
em grupos, avaliação das UDs 
produzidas, dentre outros.  

 Total:  54 horas 
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5.  CRONOGRAMA PARA O XII CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DE MATERIAIS: 

PORTUGUÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA / LÍNGUA NÃO MATERNA – GUINÉ-BISSAU 

 

         Quadro 2 – Cronograma para o curso da Guiné-Bissau 

Parte I  
Atividades assíncronas e síncronas 

(a serem realizadas em modalidade remota) 

Parte II   
Atividades presenciais 

 
31/05 a 09/07/2021 

e 
13/09 a 15/10/2021 

 
As atividades assíncronas serão orientadas 
localmente em parceria com o Centro 
Cultural Brasil-Guiné Bissau e pelo leitor 
brasileiro em Guiné-Bissau. Os professores 
poderão trabalhar em grupos de estudos 
para a realização das tarefas e assim criarem 
um espaço de partilha de experiências e 
conhecimentos.  
 

 
PERÍODO: 01 a 05 de novembro de 2021 

  
HORÁRIO PRESENCIAL: 

09:30 -13:00 / 

14h30 - 17h30 

  
 LOCAL: Centro Cultural Brasil-Guiné-

Bissau 

 

 

6. INSCRIÇÃO:  

• As inscrições estão abertas de 10 a 25 de maio de 2021. Sublinha-se que o IILP não irá 

comparticipar com custos de deslocação, estada e alimentação dos cursantes;  

 

• Os professores da Guiné-Bissau interessados em participar no curso deverão enviar o seu 

curriculum vitae para o endereço:  cursoppple.gb2021@gmail.com;  

 

• A lista dos selecionados será divulgada, via contato por e-mail, no dia 28 de maio de 2021. 

 

Observações:   

 

(a) As vagas do XII Curso são reservadas a professores de língua portuguesa da Guiné-

Bissau. Outros participantes poderão ser admitidos caso haja vagas não preenchidas.  

 

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

eletrónica.  
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7. CERTIFICAÇÃO: 

Os professores receberão certificados de participação no XII CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA A 

ELABORAÇÃO DE MATERIAIS: ENSINO DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA/LÍNGUA NÃO 

MATERNA, atribuídos pelo Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP).  

 

EQUIPA FORMADORA:  

Equipa Assessora Central (EAC) do Portal do Professor de Português Língua Estrangeira/Língua 
Não Materna (PPPLE), do IILP:  

• Prof.ª Doutora Edleise Mendes – Universidade Federal da Bahia (Brasil)  
• Prof.ª Doutora Viviane Furtoso - Universidade Estadual de Londrina (Brasil)  

 

Cidade da Praia, 10 de maio de 2021   


