
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

RELATÓRIO Nº 2/2020 - NETEL/DI (11.01.23.01) 

 23006.017645/2020-89Nº do Protocolo:
Santo André-SP, 23 de Dezembro de 2020

 (Assinado digitalmente em 23/12/2020 14:43 )
ELIAS DAVID MORALES MARTINEZ

CHEFE - SUBSTITUTO

VICE-CHEFE DE UNIDADE (Substituto)

NETEL/DI (11.01.23.01)

Matrícula: 1995535

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttp://sig.ufabc.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 2 2020 RELATÓRIO 23/12/2020 a142dea6cd

http://sig.ufabc.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas  
Divisão de Idiomas 

 
 

RELATÓRIO GERAL  
 

Programa de Monitores do Curso de Português para Falantes de Outras Línguas (CPFOL)  
2019 e 2020  

 
 

Este relatório tem por objetivo comunicar sobre o desenvolvimento dos trabalhos e da             
formação dos monitores bolsistas da Divisão de Idiomas do Núcleo Educacional de Tecnologias e              
Línguas (Netel). Além dos relatórios quadrimestrais entregues pelos monitores à chefia da Divisão             
de Idiomas, este relatório contém os processos educativos e ofertas de Grupo de Estudos (GE) e                
Oficinas. 

 

1. Documentação do programa de Monitoria 

 

Resolução CTC de criação do programa de monitoria: http://ufabc.net.br/programamonitoria 
 
Editais de seleção para monitores CPFOL: http://ufabc.net.br/processoseletivocpfol 

 

A orientação dos monitores bolsistas tem ocorrido, conforme previsto na documentação           
acima, pela equipe da Divisão de Idiomas, com eventual auxílio de docentes convidados para tais               
orientações, sincronamente nas reuniões semanais às sextas-feiras e assincronamente por          
mensagens e emails ao longo da semana. Até o início da pandemia de Covid-19 em março de                 
2020, todas as reuniões haviam ocorrido de forma presencial, alterando-se para a forma remota a               
partir dessa ocorrência. A orientação inclui o estudo e discussão de materiais indicados como              
textos acadêmicos, palestras e produções audiovisuais. 

 

2. Reuniões de orientação pedagógica 

 

Datas das reuniões: 
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Presenciais Virtuais 
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4. Grupos de Estudos ofertados pelos monitores do CPFOL 

 
4.1. GEs de 2019 

Nome do GE: Introdução ao Português do Brasil  
Convidados: presentes no Banco de Dados do CPFOL aptos ao nível Iniciante 
Principais temas abordados: Abecedário, fonética: vogais abertas e fechadas, números, horários,           
advérbios de lugar: abaixo, acima, adiante, afora, aí, aqui, lá, ali, dentro, embaixo, perto, atrás, cá,                
fora, longe; textos simples sobre Brasil e canções: abecedário da Xuxa (Xuxa), A gente dá certo                
(Sandy e Júnior), etc.  
Vagas Ofertadas: 10 
Quantidade de certificações de participação: 06 (20h) 
Monitores líderes: Marta Cavalcante Ferreira e Vitor Felicio Salema 
Período: de 21/10/2019 a 02/12/2019 
Dias e horário: Segundas e quartas-feiras, das 14h às 16h 
Local das atividades: Campus Santo André, 100% presencial 
 
Nome do GE: Introdução ao Português do Brasil  
Convidados: presentes no Banco de Dados do CPFOL aptos ao nível Iniciante 
Principais temas abordados: Abecedário, fonética: vogais abertas e fechadas, números e horários,            
artigos definidos e indefinidos, pronomes demonstrativos, gênero de substantivos e plural, verbos            
no presente do indicativo. 
Vagas Ofertadas: 10 
Quantidade de certificações de participação: 08 (30h) 
Monitores líderes: Beatriz Junqueira Fabrino, Lincoln Gonçalves Cordeiro da Silva e Marina            
Stephan Brigato 
Período: de 22/10/2019 a 10/12/2019  
Dias e horário: Terças e quintas-feiras, das 11h às 13h 
Local das atividades: Campus Santo André, 100% presencial 
 
Nome do GE: Aspectos Socioculturais em Português do Brasil  
Convidados: presentes no Banco de Dados do CPFOL aptos ao nível QCER B1 
Principais temas abordados: Configuração Política do Brasil, literatura brasileira atrelada a           
momentos históricos, turismo, verbos no pretérito perfeito e imperfeito, no subjuntivo e no mais              
que perfeito. 
Vagas Ofertadas: 10 
Quantidade de certificações de participação: 03 (26h) 
Monitores líderes: Beatriz Junqueira Fabrino e Marina Stephan Brigato  
Período: de 22/10/2019 a 03/12/2019 
Dias e horário: Terças e quintas-feiras, das 8h30 às 10h30 
Local das atividades:  Campus Santo André,100% presencial 
 
4.2  GEs de 2020 
 
Nome do GE: Verbos I  
Convidados: presentes no Banco de Dados do CPFOL aptos ao nível QCER A2 
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Principais temas abordados: Tempos verbais, presente do indicativo, verbos regulares e           
irregulares, gerúndio, pretérito perfeito do indicativo, futuro simples e informal do indicativo,            
pretérito imperfeito do indicativo e imperativo. 
Vagas Ofertadas: 20 
Quantidade de certificações de participação: 11 (20h) 
Monitores líderes: Lincoln Gonçalves Cordeiro da Silva e Lucas Carollo de Almeida  
Período: de 12/03/2020 a 18/06/2020 
Dia e horário: Quintas-feiras, das 14h às 16h 
Local das atividades: Campus Santo André, 10% presencial e 90% virtual 
 
Nome do GE: Verbos II  
Convidados: presentes no Banco de Dados do CPFOL aptos ao nível QCER B1 
Principais temas abordados: Tempos verbais no indicativo (todos) e tempos verbais no subjuntivo             
simples (presente, imperfeito e futuro) e infinitivo impessoal. 
Vagas Ofertadas: 20 
Quantidade de certificações de participação: 06 (20h) 
Monitores líderes: Vitor Felicio Salema 
Período: de 13/03/2020 a 19/06/2020 
Dia e horário: Sextas-feiras, das 9h30 às 11h30 
Local das atividades: Campus Santo André, 10% presencial e 90% virtual 
 
Nome do GE: Oralidade em prática do português brasileiro 
Convidados: presentes no Banco de Dados do CPFOL aptos a partir do nível QCER A2 
Principais temas abordados: Fauna e flora do Brasil e do mundo, mudanças climáticas, aspectos              
culturais do Brasil e minorias políticas. 
Vagas Ofertadas: 20 
Quantidade de certificações de participação: 08 (20h) 
Monitores líderes: Marta Cavalcante Ferreira e Raissa Lohanna Gomes Quintino Correa 
Período: de 05/03/2020 a 11/06/2020 
Dia e horário: Quintas-feiras, das 15h às 17h 
Local das atividades: Campus Santo André, 20% presencial e 80% virtual 
 
Nome do GE: Perspectivas do Brasil pelo olhar cinematográfico  
Convidados: presentes no Banco de Dados do CPFOL aptos ao nível QCER B2 
Principais temas abordados: Percepção do brasileiro sobre si mesmo, cultura brasileira e            
responsabilidades sociais. 
Vagas Ofertadas:10 
Quantidade de certificações de participação: 03 (20h) 
Monitores líderes: Marta Cavalcante Ferreira 
Período: de 24/09/2020 a 26/11/2020 
Dia e horário: Quintas-feiras, das 14h às 16h 
Local das atividades: 100% virtual 
 
Nome do GE: Oralidade Prática em Debates Sociais 
Convidados: presentes no Banco de Dados do CPFOL aptos aos níveis QCER A2 e B1 
Principais temas abordados: Cultura brasileira, normas sociais, sistema de cotas, ética e imigração 
Vagas Ofertadas: 10 vagas 
Quantidade de certificações de participação: 06 (20h) 
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Monitores líderes: Lincoln Gonçalves Cordeiro da Silva e Lucas Carollo de Almeida   
Período: de 23/09/2020 a 02/12/2020 
Dia e horário: Quartas-feiras, das 14h às 16h 
Local das atividades: 100% virtual 
 
Nome do GE: Prática dos primeiros contatos com o português 
Convidados: concluintes do módulo Iniciante em 2020 
Principais temas abordados: Futuro do presente, futuro informal (Ir no presente do indicativo +              
infinitivo), introdução ao pretérito perfeito, números, horas, vocabulário de rotina e dinheiro; estar             
com…, estar com vontade de…, adversativas, causais, nem...nem, querer + substantivo, querer +             
verbo no infinitivo, poder + infinitivo, identidade: nome, profissão, idade e nacionalidade, morar             
(estudar, trabalhar) + em; e preposição “em”, “para” e “com”; criação de cartas de jogo no estilo                 
perfil; estar (com, em, com vontade de); ter vontade de; pronomes possessivos; pronomes             
indefinidos (tudo, todo(s), toda(s), nenhum, ninguém, nenhuma, nada, algo, alguém, algum (a),            
alguns, algumas) e introdução a marcadores orais no português (olha, né, sabe, deixa eu te falar,                
deixa eu te perguntar, certo etc.). 
Vagas Ofertadas: Aprovados Módulo Iniciantes I - 24 alunos 
Quantidade de certificações de participação: 04 (20h) 
Monitores líderes: Lucas Camargo Costa Tronoloni e Vitor Felicio Salema  
Período: de 28/09/2020 a 09/12/2020 
Dia e horário: Segundas-feiras, das 16h às 18h 
Local das atividades: 100% virtual 
 
5. Oficinas ofertadas  pelos monitores do CPFOL 
 
Nome da oficina: Oficina de monitoria: léxico e oralidade de português para falantes de outras               
línguas - PFOL 
Convidados: presentes no Banco de Dados do CPFOL aptos a partir do nível QCER A2 
Principais temas abordados: Organização político-administrativa do Brasil com convidada         
advogada e procuradora municipal de Vassouras-RJ: Bianca Silva 
Vagas Ofertadas: Aberto para níveis a partir do A2 
Quantidade de certificações de participação: 04 
Monitores líderes: Marta Cavalcante Ferreira e Vitor Felicio Salema 
Período: Sábado, 17/09/2020 
Horário: das 17h30 às 20h 
Local das atividades : 100% virtual  
 
6. Atividades linguísticas dos monitores CPFOL no projeto Dialogue Series: Spectres of Crisis,            

Rays of Hope 

Além das atividades de acompanhamento pedagógico, leituras, seminários, montagem e          
liderança dos GEs, os monitores do CPFOL ainda participaram do projeto Dialogue Series: Spectres              
of Crisis, Rays of Hope, em cooperação com o Agrarian South Network, o Sam Moyo African                
Institute for Agrarian Studies e a ActionAid Association. Os monitores participaram das revisões             
das legendas, além da própria inserção das legendas em português em vídeos disponibilizados no              
canal do Netel no Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMhnYu7MQ8X-2b-UBVSN6Rg.      
O objetivo pedagógico da participação dos monitores neste projeto, para além da ampla             
divulgação com a inserção das legendas (o projeto foi aprovado pela Pró-reitoria de Extensão e               
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Cultura da UFABC como ação extensionista), é a aprendizagem de termos em inglês e em               
português relacionados à área de pesquisa dos estudos agrários. Além disso, os monitores entram              
em contato direto com as relações entre escrita e oralidade, pois as legendas são produções               
escritas provenientes da oralidade dos dialogues.  
 
7. Considerações Finais sobre a monitoria CPFOL 

Todas as ações sobreditas dos monitores têm proporcionado a eles uma ampla relação             
com o português e, observando seu processo educativo, é possível perceber seu respeito pelas              
teorias subjacentes ao conceito de língua e sociedade propostos na orientação e, especialmente, a              
crescente maturidade desses monitores em relação à liderança dos grupos, à responsabilidade de             
suas tarefas e a organização de atividades. 

Nenhum dos monitores do CPFOL, até o momento, foi desligado ou excluído por qualquer              
um dos critérios de descumprimento das condições ou por sanções disciplinares, como            
possibilidades previstas no edital de seleção. No entanto, alguns deles solicitaram o desligamento             
em razão de estágios, oportunidades de trabalho ou por conseguirem bolsas de outras áreas, cujo               
acúmulo não era permitido.  

Este relatório foi elaborado em conjunto por todos os monitores do CPFOL, bem como pela               
equipe da Divisão de Idiomas. 

 
 
 
 

ELIAS DAVID MORALES MARTINEZ  
Substituto Eventual da Chefia da Divisão de Idiomas do Netel 
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