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Chile

Suriname

Leitorado brasileiro na PUC-Chile oferece
atividades de promoção da língua portuguesa

Centro Cultural Brasileiro apoia trabalho
de ONGs do Suriname
Membros de ONGs do Suriname que atuam na defesa
dos direitos de crianças e adolescentes e no apoio a
mulheres vítimas de violência estão aprendendo o
português no Centro Cultural Brasileiro em Paramaribo.
Dessa forma, poderão dar acolhimento a vítimas
brasileiras neste país fronteiriço com o Brasil.

O Leitorado Brasileiro junto à Universidade Católica do
Chile (PUC-Chile) acaba de receber uma nova titular: a
professora Mônica Baêta Neves Pereira Diniz. O
Leitorado é responsável por promover cursos de
Língua
Portuguesa
e
Cultura
Brasileira
na
universidade, por meio de diversas atividades didáticas
presenciais e a distância.

Uma das dificuldades verificadas no atendimento a
vítimas brasileiras, no Suriname, diz respeito à barreira
linguística. De forma a mitigar esse problema, o Centro
Cultural Brasil-Suriname disponibilizou, desde o final de
2014, vagas para membros das ONGs surinamesas
estudarem português nos diversos cursos oferecidos
pelo CCBS.

Em seu primeiro semestre de funcionamento, o
leitorado ministrou cursos de nível básico na
Universidade do Chile. O programa promoveu o estudo
da língua portuguesa com base em enfoques
gramaticais, fonéticos, semânticos pragmáticos e
sociolinguísticos.
A Universidade Católica do Chile é consistentemente
apontada por rankings internacionais como uma das
melhores da América Latina. A Rede Brasil Cultural
mantém Leitorado Brasileiro na instituição desde 2007.

Em visita à Embaixada do Brasil em Paramaribo,
representantes do Centro de Defesa da Criança e
Adolescente (CEDECA – Emaús), ONG brasileira com
base em Belém, reconheceram os resultados positivos
do apoio prestado.

Universidade Católica de Santiago, Chile, uma das
melhores Universidades da América Latina
ONGs que prestam apoio a brasileiros aprendem
português no Centro Cultural Brasil-Suriname

MIT lança curso de português avançado na Internet
O Massachussets Institute of Technology (MIT), uma das mais prestigiosas
universidades do mundo, acaba de disponibilizar gratuitamente, na internet, o
curso "Conversação e Redação Avançada em Português".
O curso de português auxilia o aluno de nível avançado a ampliar vocabulário
e a melhorar competência de comunicação oral e escrita. Para tanto, recorre
à discussão de textos brasileiros – como "Blitz", de Fernando Sabino – e de
filmes recentes, como "Preto contra branco", "Dois filhos de Francisco" e "Lixo
Extraordinário". Além disso, o aluno participará de discussões sobre temas
variados sobre a cultura brasileira.
O curso pode ser acessado aqui pelo seguinte link: http://goo.gl/zMViUC
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Coreia do Sul

República Dominicana

Língua portuguesa é destaque
na Coréia do Sul

Centro Cultural Brasil-República
Dominicana promove intercâmbio com
instituição brasileira

A língua portuguesa tem ganhado espaço na Coréia
do Sul, por meio de atividades promovidas pela
Embaixada do Brasil em Seul. Um dos projetos foi o
IV Concurso de Oratória realizado em conjunto com o
Departamento
de
Estudos
Brasileiros
da
Universidade de Hankuk. O concurso estimulou a
habilidade de fala dos estudantes de português, que
estão pouco acostumados com os fonemas do
idioma. A universidade recebeu, ainda, uma palestra
sobre cultura brasileira para alunos do curso de
português.

Em 2015, foi realizado o "1º Seminário de Professores da
Língua Portuguesa e Cultura Brasileira", na República
Dominicana. O evento contou com a presença de
dezenas de professores e pesquisadores da área e teve
como principal tópico a discussão sobre o ensino da
língua portuguesa no país.

Os quadrinhos brasileiros também estão sendo
divulgados na Coréia do Sul. O renomado desenhista
brasileiro Maurício de Souza, criador da Turma da
Mônica, participou da abertura da exposição sobre os
seus trabalhos, no Museu de Arte Moderna Gyeonggi,
que exibiu uma mostra de desenhos em que a Turma
da Mônica aparece junto a obras de arte bem
conhecidas.

Um dos destaques do evento foi a participação das
brasileiras Rafaela Pascal e Alessandra Álvares,
estudantes de mestrado e de graduação em Letras do
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas
Gerais (CEFET-MG). As duas realizaram, entre março e
junho de 2015, estágio como professoras do Centro
Cultural Brasil- Republica Dominicana (CCB-RD).
Desde 2013, o CCB-RD mantém cooperação com o
CEFET, que permitiu a realização do intercâmbio.
Durante o estágio na República Dominicana, as
estudantes brasileiras ministraram curso e oficinas de
produção textual, fonética, conversação, preparatório ao
CELPE-Bras, que permitiram enriquecer a oferta
acadêmica do Centro Cultural, com excelentes
resultados.

Estudantes celebram o Brasil em
concurso de oratória em português
Professoras brasileiras ministram
palestra no CCB-RD

Centro Cultural Brasil-Moçambique promove debates sobre cinema brasileiro
Entre os dias 14 a 16 de julho, o Centro Cultural BrasilMoçambique, em parceria com o Leitorado Brasileiro na
Universidade Eduardo Mondlaine, em Maputo, realizou o curso
"Brasil em cinema", que levou ao público moçambicano um
recorte da cultura brasileira. Os filmes foram exibidos em
quatro módulos temáticos, sobre os seguintes assuntos:
Descoberta do Brasil, Brasil negro, Arte Brasileira e Literatura
Brasileira.
Após a exibição, foi realizado debate com o público sobre o
filme, com moderação do Leitor Brasileiro, José Pessoa, e do
diretor do CCBM, Gabriel Borges.

Acompanhe as notícias completas no portal da Rede Brasil Cultural
redebrasilcultural.itamaraty.gov.br
www.facebook.com/RedeBrasilCultural
Entre em contato conosco pelo e-mail redebrasilcultural@itamaraty.gov.br
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