MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas
Divisão de Idiomas
CURSO DE PORTUGUES PARA FALANTES DE OUTRAS  LÍNGUAS – CPFOL
EMENTA com CONTEÚDO PROGRAMÁTICO - MÓDULOS AVANÇADOS C1
I - Carga horária: 30h para cada módulo
II - Orientação pedagógica
Os módulos avançados podem dividir-se de I a VII. Os tópicos abaixo devem ser
aprofundados e consolidados para a utilização no desenvolvimento das habilidades. A
consolidação dos tópicos pode ocorrer em módulos transversais com focos específicos em
gêneros textuais, habilidades, temas ou estruturas linguísticas. Os tópicos gramaticais devem
ser introduzidos, sempre que possível, a partir de elementos textuais. Neste nível, os tópicos
gramaticais, além dos previstos nesta ementa, devem ser revisados de acordo com as
dificuldades dos estudantes em suas produções orais e escritas ou em suas solicitações ao
professor.
III - QCER - Habilidades desenvolvidas neste nível (C1) no CPFOL
Compreender um vasto número de textos longos e exigentes, reconhecendo os seus
significados implícitos; exprimir-se de forma fluente e espontânea sem precisar pesquisar
muitas palavras; usar a língua de modo flexível e eficaz para fins sociais, acadêmicos e
profissionais; exprimir-se sobre temas complexos de forma clara e bem estruturada,
manifestando o domínio de mecanismos de organização, de articulação e de coesão do
discurso; posicionar-se discursivamente mediante expressões claras e coerentes; posicionar-se
em questões relativas ao debate acadêmico no ambiente da universidade, e ao debate
sociopolítico de interesse dos estudantes.
IV - LÉXICO E PROCESSOS DE SIGNIFICAÇÃO
1. contribuições textuais dos estudantes nas diversas áreas científicas ou profissionais;
2. seminários sobre os temas de estudos e pesquisas, pessoais ou profissionais dos
estudantes;
3. produções escritas e visuais sobre temas de pesquisas, pessoais ou profissionais dos
estudantes;
4. cursos de graduação, pós-graduação, extensão e línguas da UFABC e de outras
instituições;
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5.
6.
7.
8.

pesquisas desenvolvidas em português na UFABC;
produções científicas em português do Brasil;
o romance brasileiro e a língua portuguesa no Brasil;
o cinema brasileiro e a língua portuguesa no Brasil.

V - FONÉTICA E FONOLOGIA
1.
2.
3.
4.

compreensão de multimídias e produção oral;
apresentações e seminários em português (graus de formalidade e informalidade);
relação semântica, fonética e gráfica entre palavras;
representação fonética nas canções brasileiras.

VI - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS (canções e vídeos)
1.
2.
3.
4.

Leite derramado (BUARQUE, 2018);
Carandiru (filme, 2003);
Que horas ela volta (filme; 2015);
Cidade de Deus (filme; 2002).

VII- TÓPICOS DE GRAMÁTICA
1. revisão e análise de modos e tempos verbais (todos);
2. usos de se - pronome; apassivador;
3. usos das conjunções;
4. frases enfáticas e expressões de realce;
5. conectores de adição, causa, conclusão, consequência, explicitação e finalidade;
6. conectores de contraste;
7. derivação por prefixação e sufixação; composição;
8. regras da acentuação gráfica;
9. uso dos sinais de pontuação;
10. aplicação dos discursos direto e indireto (revisão);
11. vozes passiva, ativa e reflexiva;
12. regência verbal e nominal;
13. ocorrências de crase;
14. concordâncias verbal e nominal;
15. voz passiva sintética e analítica.

VIII - Forma(s) de avaliação: participação, provas escritas e orais, projetos, apresentações e
produções linguísticas organizadas pelo(a) ministrante.

Referências:
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Referências digitais:
Sobre os cursos da UFABC:
https://www.ufabc.edu.br/
Sobre cursos de línguas na UFABC:
https://netel.ufabc.edu.br/idiomas/cursos

JANAINA GONÇALVES
Chefe da Divisão de Idiomas
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