Português como Língua Adicional
De 1º a 17 de abril, o Núcleo de Línguas do Programa Idiomas sem Fronteiras (NucLi-IsFUNILA) receberá inscrições para o Curso de Português como Língua Adicional. Para
realizar a matricular, basta acessar o Portal IsF Aluno e cadastrar-se. O curso tem carga
horária total de 32 horas em nível Básico 1 (A1) e será ministrado às quartas-feiras, no
Jardim Universitário (sala C307), das 13h às 17h, com enfoque em aspectos da cultura
brasileira. As aulas serão realizadas de 8 de maio a 26 de junho. Para auxiliar no
processo de inscrições online, a professora Milena Lima estará a disposição na sala do
NucLi-IsF (prédio central do JU - 2º andar, ao final do corredor à direita) nos dias 3, 4 e 12
de abril, das 10h às 16h.
Espanhol
Já as inscrições para o Curso de Espanhol - nível A1 (Básico 1), com carga horária de 32
horas - poderão ser feitas de 1º a 8 de abril, no Portal IsF Aluno. As aulas terão início no
dia 29 de abril e serão ministradas às segundas-feiras, das 8h às 12h, no Jardim
Universitário. Nos dias 4 e 5 de abril, o professor Jose Alferes estará de plantão para
auxiliar na realização das inscrições, das 8h às 10h, na sala do NucLi-IsF.
Inglês
Por sua vez, os cursos de Inglês oferecidos pelo NucLi-IsF-UNILA recebem inscrição de
1º a 17 de abril, pelo Portal IsF Aluno. As aulas, que começam no dia 29 de abril, são
presenciais e ministradas por professores bolsistas, supervisionados pela coordenação do
NucLi-IsF. Haverá três turmas do curso “Produção Escrita: Parágrafos - Abstracts e
Essays", com carga horária de 32 horas nos níveis de proficiência A2 (básico) e B1
(intermediário). As atividades acontecerão no campus Jardim Universitário, com três
opções de horário: segundas-feiras à noite, terças-feiras à tarde ou quartas-feiras de
manhã.
O objetivo do programa é promover o aprendizado das diversas línguas oferecidas,
contribuindo com a construção de políticas linguísticas nas universidades brasileiras.
Para outras informações, escreva para isf.unila@unila.edu.br (português como língua
adicional e espanhol) e nucli.isf.unila@gmail.com (inglês) ou acompanhe a página do
Facebook.

