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Equador
Equador recebe curso de aperfeiçoamento
para professores de língua portuguesa
Professores de língua portuguesa de instituições
de ensino e universidades do Equador participaram do
"1º Curso de Atualização para Professores de Português
como Língua Estrangeira (PLE)", promovido pelo Instituto
Brasileiro-Equatoriano de Cultura (IBEC). O evento
ocorreu em novembro, na capital Quito, e contou com a
palestrante Maria Luisa Ortiz, que é professora da
Universidade de Brasília.

China
Leitora brasileira participa
de curso online na China
O Ministério das Relações Exteriores mantém,
em Xangai, um leitorado na Universidade Fudan, o qual
auxiliou a instituição – uma das mais prestigiadas
universidades da China – a estabelecer o curso de
graduação em português. A leitora Mariana do
Nascimento Ramos ministrou aulas de língua
portuguesa e de cultura brasileira para 17 alunos
chineses no último quadrimestre de 2014, somando 152
horas-aula, além de 76 horas de atendimento aos
alunos.

Professora da UnB faz palestra em Quito

O curso teve apoio da Rede Brasil Cultural e recebeu 14
profissionais da língua portuguesa. A coordenadora do
IBEC, professora Katia Salvado, considerou positiva a
atualização e destacou a importância do encontro, que
proporcionou aperfeiçoamento profissional para os
professores que ensinam língua portuguesa.
Outro ponto positivo do curso destacado pela professora
Katia Salvado foi o intercâmbio de materiais didáticos e
pedagógicos que possam auxiliar em novas técnicas de
ensino.

Itamaraty tem leitorado em universidade de Xangai

Cada aula é dividida em quatro sessões: uma
introdução ou revisão do tópico de estudo da aula
passada; estudo gramatical; exercícios e pequenos
diálogos criados pelos alunos e jogos educacionais
(jogos, palavras cruzadas, músicas, filmes).

Chile
Bachelet aprendeu português no
Centro Cultural Brasil-Chile
A presidente do Chile, Michelle Bachelet, surpreendeu
os brasileiros cantando o nosso Hino Nacional na
solenidade de posse da Presidenta Dilma Roussef. O
que poucos sabem é que Bachelet, fluente em
português, aprendeu o nosso idioma no Centro Cultural
Brasil-Chile, em Santiago, quando tinha 15 anos de
idade. Fã de música popular brasileira, a Presidente do
Chile gosta, em particular, de Chico Buarque, João
Gilberto e de Roberto Carlos.

Eram 10 alunos no curso de português Básico I e sete
alunos no Básico II. Novos filmes brasileiros e os livros
de literatura utilizados nos cursos foram oferecidos pelo
Consulado do Brasil em Xangai, para reforçar o acervo
da Universidade Fudan na área da cultura e história do
Brasil.
A leitora brasileira também integrou oficialmente a rede
online de estudos organizada pelo Instituto Politécnico
de Macau, participando ativamente do Fórum
Português. O objetivo foi o de ajudar na interação de
profissionais de ensino do português e da cultura
brasileira na China.
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Argentina

EUA

Centro Cultural Brasil-Argentina forma
novos professores de português

Consulado em Boston oferece curso
de capacitação para 50 professores

O Centro Cultural Brasil-Argentina (CCBA) realizou, dia
15 de dezembro, a cerimônia de formatura do
Professorado e do nível "Avançado II", que é o último
dos seis níveis regulares do curso de português. Os
novos professores formados são três argentinos, cinco
brasileiros e um uruguaio.

Cerca de 50 professores dos estados de Massachusetts
e de Nova York participaram do "Curso de Formação
Continuada para Professores de Português como
Língua de Herança", no Consulado Geral do Brasil em
Boston.

No caso do "Nível Avançado II", formaram-se 73 alunos.
A maioria deles já manifestou o desejo de continuar os
estudos da língua, por meio dos cursos especiais
oferecidos pelo CCBA, tais como "Superior I e II", além
de "conversação", "gramática" e "fonética".
No próximo ano, esses formandos poderão também
participar da oficina de "filmes brasileiros e debates em
português", organizada pelos próprios alunos. A
formatura contou com expressiva participação de
estudantes, familiares e amigos, que lotaram o
mezanino do CCBA.

Alunos de português exibem seus diplomas

Curso de Português como Língua de Herança em Boston

O curso foi realizado em cooperação com o
Departamento de Língua Portuguesa da Universidade
de Massachusetts, nos dias 8, 15 e 22 de novembro. Ele
faz parte do Programa de Difusão de Língua e Cultura
(PDLC), que é de grande importância para a numerosa
comunidade brasileira local.
O projeto possibilita que os professores ampliem seus
conhecimentos na área e assegura a manutenção das
raízes e da cultura nacionais junto aos filhos de
brasileiros

Líbano

Finlândia

Inaugurada exposição da Marinha
Brasileira no Centro Cultural
O Centro Cultural Brasil-Líbano está sediando, desde 9
de dezembro, a exposição "Os Marinheiros Brasileiros na
UNIFIL: a serviço da paz em águas libanesas". A mostra,
que vai até 30 de janeiro, homenageia o Dia do Marinheiro
no Brasil (13 de dezembro). É composta por fotos, fardas e
objetos de navegação.

Centro Cultural Brasil-Finlândia
oferece cursos em Helsinque
O aprendizado da língua portuguesa continua
despertando o interesse de pessoas em todo o
mundo. O Centro Cultural Brasil-Finlândia (CCBF),
em Helsinque, cidade com 600 mil habitantes, conta
com 20 modalidades e níveis dos cursos de
português. Em 2014, o CCBF contou com público de
cerca de 70 alunos por trimestre, inclusive no período
de férias.
Dentre os 20 cursos oferecidos, destacam-se os
regulares de português, os de conversação para
alunos intermediários e avançados e para crianças.
Somente no curso infantil foram 39 crianças entre
setembro, outubro e novembro de 2014.

A exposição tem fardas e objetos de navegação

Estavam presentes na inauguração mais de 150
pessoas, entre elas o Contra-Almirante Walter Bombarda,
comandante da Força-Tarefa Marítima (FTM) da Força
Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL); o
Conselheiro Henrique Ferraro, Encarregado de Negócios da
Embaixada do Brasil; e o Comandante Cláudio Grilli, Adido
de Defesa.

No último semestre, o CCBF realizou o II Seminário
de Língua Portuguesa, em parceria com a
Universidade de Helsinque, além de Oficina para
Aprimoramento
de
Professores
de
Língua
Portuguesa, com o professor e linguista brasileiro
Marcos Bagno.

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
Ministério das Relações Exteriores – Departamento Cultural
Divisão de Promoção da Língua Portuguesa-DPLP
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