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PERÍODO: 21 a 25 de fevereiro de 2022 

HORÁRIO: 8h30 – 17h00 

CIDADE/PAÍS: Brasília, Brasil 

LOCAL: A ser indicado posteriormente 

 

INSTITUIÇÕES ORGANIZADORAS: 

Instituto Internacional da Língua Portuguesa – IILP 

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

 

1. DESCRIÇÃO:  

O curso visa à capacitação de professores(as), em pré-serviço e em serviço para a elaboração de 

materiais para o ensino de português como língua de acolhimento, 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. Como resultados do curso 

serão produzidas Unidades Didáticas para o ensino de português como língua de acolhimento, 

as quais integrarão, posteriormente, o PPPLE.   

 

2. OBJETIVOS:  

• Analisar e discutir o contexto de ensino de português como língua de acolhimento, suas 

características e especificidades; 

• Conhecer as tendências contemporâneas para o ensino e a produção de materiais 

didáticos para o ensino de língua estrangeira / segunda língua / língua de acolhimento; 

• Discutir os princípios e orientações apresentados pelo Manual de Orientação para a 

Elaboração de Unidades Didáticas do PPPLE;  

• Proporcionar experiências e reflexões sobre práticas de ensino de PLAc 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, em torno de 45 unidades didáticas para o ensino de 

português como língua de acolhimento. 
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3. PÚBLICO-ALVO:  

O curso destina-se a professores(as) 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 / português como 

língua não materna (PLE/LNM) / português língua de acolhimento (PLAc). Essas características 

serão consideradas na seleção dos candidatos.  

O CURSO TERÁ APENAS 40 VAGAS, QUE SERÃO PREENCHIDAS DE ACORDO COM A ORDEM DE 

INSCRIÇÃO E COM A ANÁLISE DOS CURRÍCULOS ENVIADOS.   

 

4. CARGA HORÁRIA: 

O curso terá a duração total de 30 horas (08h30-12h30 / 14h00-17h00).  

 

5. INSCRIÇÃO:  

• As inscrições estão abertas de 18 a 31 de janeiro 2022.  

• Sublinha-se que o IILP não cobrirá custos de deslocação, estada e alimentação dos 

cursantes. 

• Os professores interessados em participar no curso, de acordo com o perfil solicitado 

neste Edital, deverão enviar o seu curriculum vitae para o endereço: 

cursoppple.PLAC@gmail.com. 

 

• A lista dos selecionados será divulgada no dia 05 de fevereiro de 2022, na página de 

Facebook do IILP – Instituto Internacional da Língua Portuguesa: 

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

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

eletrónica. 

 

6. CERTIFICAÇÃO: 

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

ELABORAÇÃO DE MATERIAIS: ENSINO DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA DE ACOLHIMENTO, 

atribuídos pelo Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP).  
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7. 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)  

INFORMAÇÕES IMPORTANTES! 

Devido às restrições impostas pela pandemia de COVID-19, nas atividades realizadas presencialmente, 

durante o curso serão seguidos protocolos rígidos de segurança sanitária, a saber: 

• apresentação de teste de antígeno ou RT-PCR realizado, no máximo, até 48 horas antes do 

primeiro dia do curso; 

• uso de máscara PFF2 ou N95; 

• uso de álcool gel para a desinfeção constante das mãos e dos utensílios de trabalho.  

Caso haja alterações nas orientações dos órgãos reguladores da saúde e seja necessário a suspensão 

da atividade, uma nova data será agendada para o curso, sem o prejuízo do processo seletivo já 

realizado.  

 

Cidade da Praia, 17 de janeiro de 2022 

 

 
                                                      Incanha Intumbo 

                                                     Diretor Executivo 

                                                                


