ME STRA D O

PORTUGUÊS COMO LÍNGUA
ESTRANGEIRA E LÍNGUA SEGUNDA
Apresentação
Proporcionando formação avançada numa área especializada do ensino de línguas, o 2º ciclo em PLELS
foi concebido em consonância com as finalidades e objetivos da política linguística do Conselho da
Europa, definidos no Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas.

objetivos
O curso visa contribuir para a formação avançada de profissionais de ensino em PLELS, necessários
para colmatar as carências que, neste domínio, existem no sistema educativo português. O curso é,
ainda, um instrumento ao serviço dos candidatos nacionais e estrangeiros que pretendem, ensinar
Português quer como Língua Estrangeira quer como Língua Segunda em diferentes níveis de ensino nos
sistemas educativos de países estrangeiros (entre os quais se destacam os países da CPLP).
No fim do curso os/as estudantes deverão:
a) ter aprofundado o conhecimento explícito sobre a organização estrutural da língua portuguesa e sobre
a relação entre os usos sincrónicos e as variáveis extralinguísticas que os condicionam;
b) compreender as especificidades dos processos de aquisição e aprendizagem de línguas segundas e
estrangeiras;
c) identificar as áreas críticas na aquisição/aprendizagem de PLELS;
d) apresentar capacidade para elaborar materiais de ensino em diferentes suportes materiais, adaptados
a diversificados perfis linguísticos, culturais e etários dos aprendentes de PLELS.

RAZÕES PARA CURSAR O 2º Candidaturas
CICLO EM PLELS NA FLUC
online
– O curso integra-se numa estrutura consolidada
de ensino e de formação na área do Português
Língua Não Materna.

www.uc.pt/fluc/ensino/2ciclo

– Os/as estudantes do curso participam em
projetos de investigação do Centro de Estudos de
Linguística Geral e Aplicada e nas atividades do
Laboratório de Ensino e Aprendizagem de
Português Língua Não Materna (online).

Plano de estudos

Direção do curso

1.º ANO - SEXTA-FEIRA (10H13H E 14H-20H)

Cristina Martins
crismar@fl.uc.pt

1.º SEMESTRE

Isabel Almeida Santos
imas@fl.uc.pt

Aquisição e Aprendizagem de L2
Estrutura da Língua Portuguesa I
Usos da Língua Portuguesa I

2.º semestre
Didática de Português LE e LS
Estrutura da Língua Portuguesa II | OPÇÃO EM
ALTERNATIVA
Usos da Língua Portuguesa II | OPÇÃO EM
ALTERNATIVA
Literaturas de Língua Portuguesa

Bolsas de mérito para
os/as melhores
estudantes da fluc

2.º ano

Contactos

Estágio Pedagógico e Relatório + Seminário de
Formação em Ensino de PLELS OU
Dissertação + Seminário de Acompanhamento
da Dissertação OU
Projeto + Seminário de Acompanhamento do
Projeto

Faculdade de Letras
Largo da Porta Férrea
3004-530 Coimbra
Tel. 239 859 900
gabdiretor@fl.uc.pt
www.uc.pt/fluc

