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Objetivo 

 

Com essa Prática como Componente Curricular (PCC), pretendemos contribuir com a 
experiência de docência dos alunos inscritos. Eles terão a oportunidade de desenvolver suas 
próprias reflexões sobre critérios de correção, ainda que haja uma orientação sobre o que deve 
ser observado ao procederem às correções e ao se colocarem diante de uma grade oficial de 
correção. Além disso, visto que os alunos participantes são, provavelmente, futuros candidatos 
ao exame Celpe-Bras e possuem diferentes nacionalidades, de forma que os discentes 
participantes terão a oportunidade de conhecer um pouco da cultura dos países Cuba, Guatemala, 
Guiné-Equatorial, Honduras, Panamá e Haiti. Os alunos advindos do curso de Licenciatura em 
Português terão a oportunidade de refletir sobre o Ensino da Língua Portuguesa como Língua 
Estrangeira. Os alunos advindos das Licenciaturas em Línguas Estrangeiras poderão refletir 
sobre as diferenças ou semelhanças no Ensino de uma Língua Estrangeira como Espanhol, Inglês 
e Francês e o Ensino de Português como Língua Estrangeira. 

Além disso, os discentes inscritos poderão contribuir com o desenvolvimento da 
habilidade escrita dos outros participantes que realizam atividades de PLE, seja na Graduação ou 
em projetos de extensão, neste ano de 2020, e que poderão participar do exame intitulado Celpe-
Bras, no dia 08 de dezembro de 2020, com vistas à obtenção de Certificado de Proficiência em 
Língua Portuguesa para Estrangeiros. Eles terão, portanto, a oportunidade de praticarem a 
docência em um contexto real e de colaborarem socialmente com a formação desses alunos que, 
devido à pandemia causada pela COVID-19, não têm tido a oportunidade de praticarem a Língua 
Portuguesa com muitos falantes proficientes em português. 

 
 
 



 
Justificativa  

 
A Prática como Componente Curricular (PCC) é vista, no âmbito da UFG e em especial 

na Faculdade de Letras (Resolução – CEPEC nº 680), como um conjunto de atividades a serem 
desenvolvidas por nossos alunos para que eles possam buscar, fora do ambiente da sala de aula, 
porém vinculados à docência, conhecimentos que melhorem a sua formação acadêmica. 

Neste ano, a pandemia COVID-19 criou um cenário diferente para a execução de todas as 
atividades acadêmicas. Por conseguinte, buscamos encontrar um caminho que permitisse aliar a 
prática de docência remota a uma contribuição social e, assim, surgiu a proposta desta PCC. 

O exame Celpe-Bras é realizado por quem deseja obter um Certificado de Proficiência 
em Língua Portuguesa para Estrangeiros. Trata-se do único exame reconhecido pelo governo 
brasileiro e encontra-se sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Esse programa foi criado para atender a uma demanda 
especial de alunos estrangeiros do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) e 
do Programa de Estudantes-Convênio de Pós-Graduação (PEC-PG), além de estrangeiros 
residentes no Brasil. Os alunos participantes desta PCC são alunos Pré-Pec-G que vieram com o 
compromisso de estudar a Língua Portuguesa por cerca de seis meses na Universidade Federal de 
Goiás. Teremos, igualmente, haitianos presentes em Goiânia e que participam de Projeto de 
Extensão de Português para estrangeiros da FL. Ao final do curso, esses alunos poderão fazer o 
exame Celpe-Bras e, se forem aprovados, terão vagas em diferentes universidades brasileiras, 
além de poderem melhor se socializarem em Goiânia, no caso dos haitianos. 

Com a realização desta PCC, os inscritos terão a oportunidade de conhecer o documento 
disponibilizado pelo Inep como “um instrumento para apresentar o construto do exame e sua 
operacionalização nas partes escrita e oral” (BRASIL, 2015, p. 15) e de praticarem, após 
orientações, de simulações da parte oral desse exame com candidatos reais ao exame Celpe-Bras. 
Eles terão a oportunidade de conhecer o uso da ferramenta google meet pela perspectiva de 
docente e de refletirem sobre as práticas desse construto na avaliação da aquisição da língua 
portuguesa por candidatos ao exame mencionado contrapondo-a, se necessário, às suas próprias 
reflexões de ensino de uma língua estrangeira. 
 

Metodologia: 

 

Nesta PCC, limitaremos as atividades a simulações feitas utilizando-se as propostas dos 
três tipos de tarefas escritas das edições anteriores do Celpe-Bras, disponibilizados gratuitamente 
no site http://www.ufrgs.br/acervocelpebras/acervo.  A parte escrita do exame compreende a escrita de 
quatro tarefas desenvolvidas a partir de três insumos diferentes. A tarefa 1 é desenvolvida a partir de um 
vídeo apresentado duas vezes em sequência aos candidatos. Nessa tarefa, os candidatos têm insumos em 
áudio, em imagens e em alguns casos ainda aparecem informações complementares escritas no vídeo. A 
tarefa 2 tem como principal insumo um áudio passado duas vezes em sequência aos candidatos. E nas 
tarefas 3 e 4 os insumos são textos escritos. Os temas são bastante diversificados e abrangem diferentes 



gêneros como Carta ao Leitor, E-mail, Artigo, Relatório etc. Os inscritos nesta PCC poderão escolher as 
tarefas que desejam trabalhar com os alunos. 

 

 Ao realizar a interação com os alunos, a partir das tarefas escritas, os inscritos nesta PCC 
colaborarão com o desenvolvimento da habilidade argumentativa dos alunos envolvidos em 
diversos assuntos e poderão aplicar e desenvolver suas próprias estratégias de ensino de 
compreensão das habilidades de compreensão oral e de leitura dos textos. Além disso, os 
inscritos também farão correções do Português escrito pelos envolvidos visando à adequação da 
língua à norma padrão, haja vista que se trata de uma colaboração de preparo para exame oficial, 
no caso dos alunos Pré-Pec-G, e que, se os candidatos forem aprovados no exame Celpe-Bras, 
eles serão alunos universitários de diferentes instituições brasileiras em 2021 e precisarão do uso 
padrão da língua portuguesa para o desenvolvimento de suas atividades acadêmicas.  
 Além das informações descritas acima também teremos ainda: 

 Aula remota e expositiva sobre os critérios de avaliação escrita do exame Celpe-Bras 
ministrada pelas professoras responsáveis pela PCC; 

 Exposição dos critérios adotados para a avaliação das tarefas escritas. Esses critérios 
foram detalhados em documento constante na página do órgão responsável pela aplicação 
do exame, INEP, e será disponibilizado e apresentado pelas professoras responsáveis pela 
PCC; 

 Simulação de correção simultânea com compartilhamento de tela feita pelas professoras 
pelo aplicativo google meet para que os inscritos compreendam na prática a 
funcionalidade de mais uma ferramenta de ensino remoto. 

 Elaboração de um pequeno texto após cada correção o relatando as principais 
dificuldades manifestadas pelos estudantes Pré-Pec-G e as estratégias desenvolvidas pelo 
participante inscrito nesta PCC. 

 As interações realizadas entre os discentes poderão acontecer via Google Meet ou 
WhatsApp, tendo em vista que muitos discentes Pré-Pec-G possuem acesso limitado à 
internet.  

 Os alunos inscritos nesta PCC terão autonomia para combinarem os horários de interação 
com os discentes Pré-Pec-G, observando os horários que esses estudantes têm atividades 
previstas com as professoras de Português como Língua Estrangeira. 

 Os discentes da FL/UFG redigirão, ao final das atividades, um relato sucinto contando 
suas experiências. 
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