Universidade Federal de Santa Catarina
Centro de Comunicação e Expressão
Departamento de Língua e Literatura Estrangeira
Projeto PLAM – Português como Língua de Acolhimento para Imigrantes e Refugiados

NORMAS E ORIENTAÇÕES
COMO FUNCIONA O PLAM ONLINE?
Que curso é oferecido?
Curso de português para falantes de outras línguas.
Para quem é este curso?
Para estudantes iniciantes e intermediários de português com no mínimo 15 anos de idade,
preferencialmente, para imigrantes refugiados, pessoas com visto humanitário e em situação de asilo político
residentes na Grande Florianópolis.
Como funciona o curso PLAM Online?
O curso é dividido em dois momentos de estudo:
Momento Assíncrono – disponibilização de atividades de autoestudo uma vez a cada 15 dias;
Momento Síncrono – um encontro online ao vivo com os colegas e as professoras do projeto 01 vez por
mês.
Este curso é pago?
Não, o curso é gratuito e aberto a imigrantes e refugiados residentes na Grande Florianópolis.
Qual é o horário e a duração do curso?
Os encontros síncronos (60 minutos) acontecem aos sábados de manhã, uma vez por mês, com horário
informado pelas professoras. A duração do curso é de março a junho de 2021.
Qual é a carga horária total do curso?
O curso terá uma carga horária total de 4 horas síncronas e 46 horas assíncronas, com atividades enviadas
pelo WhatsApp e disponíveis no site: https://projetoplam.paginas.ufsc.br/).
Onde o curso acontece?
O curso não possui um lugar físico devido à pandemia da COVID-19, por isso acontecerá em plataformas
online como Google Meet e Whatsapp.
Posso ingressar no curso em qualquer momento?
Sim, porém para receber certificado com nota é obrigatório ter completado 75% das atividades do curso.
Este curso concede certificação?
Sim, os alunos que tiverem completado no mínimo 75% das atividades do curso terão direito à
certificação.
Este certificado é válido para o processo de naturalização brasileira?
Este curso concede um certificado de instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, portanto pode
se enquadrar nos requisitos para a naturalização. Porém, é importante estar sempre atualizado sobre as
exigências da Polícia Federal e Ministério da Justiça. Para os alunos que completarem 75% das atividades,
há a possibilidade de fazer uma avaliação presencial quando a UFSC voltar a ter aulas presenciais. Enquanto
as universidades não estiverem funcionando, nenhuma atividade ou avaliação presencial será realizada.
Como funciona a inscrição?
A inscrição será feita a partir de um formulário do Google Forms. Ele deve ser preenchido corretamente e
o estudante deve incluir o endereço de residência e anexar uma foto dos documentos abaixo:
(a) foto do passaporte ou RNE ou RG; (b) número do CPF, se tiver; (c) documento que comprove o tipo de
visto.
Quando começa a inscrição?
As matrículas iniciam no dia 15/02/2021 e vão até 26/02/2021, porém é possível ingressar em qualquer
momento após o início das aulas, com a ciência de que se forem feitas menos de 75% das atividades do
curso, o aluno não terá direito à certificação.
Calendário do curso - 2021.1
06 e 20/Março - 2 tarefas para envio e 1 encontro online dia 27/03;
03 e 17 Abril - 2 tarefas para envio e 1 encontro online dia 24/04;
01 e 15 Maio - 2 tarefas para envio e 1 encontro online dia 29/05;
29 de Maio e 12 Junho - 2 tarefas para envio e 1 encontro online dia 26/06.

