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1. Introdução

O ensino da língua portuguesa é um dos principais instrumentos de acolhimento da

população imigrante que permite a inclusão e vida social, a criação e manutenção de

relações comunitárias e constitui um caminho para a promoção da cidadania e a garantia no

acesso à serviços públicos por parte desta população. Dada essa importância, o

oferecimento de cursos de português para imigrantes é uma demanda histórica, que se

torna fundamental para a Política Municipal para a População Imigrante e que desde 2017 é

implementada por meio do Projeto Portas Abertas: Português para Imigrantes, em conjunto

com a Secretaria Municipal da Educação (SME).

Nesta ocasião, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da cidade de

São Paulo (SMDHC), realiza o Mapeamento de Cursos de Português para Imigrantes com o

objetivo de sistematizar iniciativas da sociedade civil sobre a oferta de cursos de português

para imigrantes na cidade. O mapeamento busca promover o acesso à informação para as

comunidades imigrantes possibilitando a identificação e localização das iniciativas e

organizações que realizam os cursos. Vale ressaltar que o levantamento é realizado de

forma colaborativa e toda a informação foi proporcionada pelas próprias entidades.

Em consonância com as diretrizes da Política Municipal para a População Imigrante

(PMPI) sobre a promoção do acesso à informação e o apoio a “grupos de imigrantes e

organizações que desenvolvam ações voltadas a esse público, fortalecendo a articulação

entre eles;” espera-se que este documento informativo cumpra com sua finalidade de

promover o acolhimento, inclusão e o acesso aos direitos da população imigrante da cidade

de São Paulo.

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, através da Coordenação de

Políticas para Imigrantes e Promoção do Trabalho Decente (CPMigTD), agradece a todas as

organizações, entidades, associações e/ou coletivos que participaram da elaboração deste

documento, proporcionando informações de grande relevância, bem como pelo

desenvolvimento das iniciativas de inclusão social através do ensino do português, nas

diferentes modalidades.
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Através da 3º edição do Mapeamento de cursos de Português para Imigrantes1 se

espera uma ampla divulgação e fortalecimento para e pelos direitos da População Imigrante

na cidade de São Paulo.

2. Cursos de Portugês para imigrantes mapeados

A seguir apresentamos a lista de iniciativas de cursos de português para imigrantes

ofertadas por organizações/entidades/associações/coletivos da sociedade civil e instituições

de ensino e suas respectivas informações2, mapeadas nesta 3ª edição do “Mapeamento de

cursos de Português para Imigrantes”. As informações estão divididas em três categorias,

condizentes ao formato do curso ofertado, sendo: (I) Cursos no formato online e presencial;

(II) Cursos no formato online; e (III) Cursos no formato presencial.

Cursos no formato online e presencial

BIBLI-ASPA: Biblioteca e Centro de Pesquisa América do Sul, Países Árabes e África

Nome do curso: Portugues para refugiados e imigrantes
Endereço: Rua Baronesa de Itu, 639 - Santa Cecília - São Paulo (SP)
Site/ Rede social: https://bibliaspa.org/ e https://www.facebook.com/BibliASPA
E-mail: adrianomucuapera@gmail.com
Telefone: (11) 966591842
Representante: Paulo Daniel Farah
Curso tem público-alvo imigrante específico: Sim, Refugiados e imigrantes de países
Africanos e Árabes

➔ Informações sobre o curso em formato online

Há quanto tempo é ofertado o curso em formato online: Há mais de seis meses

2 As informações expostas neste presente relatório são de responsabilidade da organização correspondente à
iniciativa.

1 O Mapeamento é realizado desde o ano de 2015 por esta Coordenação. Confira os resultados das edições
anteriores:
Coordenação de Políticas para Imigrantes e Promoção do Trabalho Decente (CPMigTD/SMDHC). 1º Edição do
Mapeamento de Cursos de Português para Imigrantes, 2015. Disponível em:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/direitos_humanos/Mapeamento%20cursos%20de%2
0portugues.pdf
Coordenação de Políticas para Imigrantes e Promoção do Trabalho Decente (CPMigTD/SMDHC). 2 º Edição do
Mapeamento de Cursos de Português para Imigrantes, 2018. Disponível em:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/direitos_humanos/MIGRANTES/Cursos%2011_01_20
19%20FINAL(2).pdf
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Módulo(s) oferecidos no formato online: Básico, Intermediário e Avançado
Período em que é ofertado o curso: Manhã, tarde e noite
Frequência de aulas: 3 aulas por semana
Como realizar a matrícula: O interessado pode entrar em contato pelas redes (e-mail,
telefone, facebook)
Plataforma/aplicativo utilizado: Youtube e Whatsapp
Emissão de certificado: Sim
Descrição do curso no formato online: O curso em formato online busca ser o mais
prático possível, os materiais e exercícios são enviados via Whatsapp aos estudantes.

➔ Informações sobre o curso em formato presencial

O curso em formato presencial é oferecido desde: 2010
O curso em formato presencial encontra-se paralizado devido à pandemia: Sim
O curso no formato presencial irá voltar após a pandemia: Sim
Módulo(s) oferecidos no formato presencial: Básico, Intermediário e Avançado
Período em que é ofertado o curso: Manhã, tarde e noite
Qual é a frequência de aulas: 3 aulas por semana
Como realizar a matrícula: O interessado pode entrar em contato pelas redes (e-mail,
telefone, facebook) ou ir à sede da organização.
Emissão de certificado: Sim
Descrição do curso no formato presencial: O curso em formato presencial proporciona
um bom ambiente dentro das salas de aulas com os colegas e com os professores.

CAMI - Centro de Apoio e Pastoral do Imigrante

Nome do curso: Português e Cidadania
Endereço: Al. Nothmann, 485 - Campos Elíseos - São Paulo (SP)
Site/ Rede social: www.cami.org.br e
https://www.facebook.com/camimigrantes.com.br/about/?ref=page_internal
E-mail: cami.coordenacao@gmail.com
Telefone: (11) 33330847
Representante: Roque Renato Pattussi
Curso tem público-alvo imigrante específico: Não

➔ Informações sobre o curso em formato online

Há quanto tempo é ofertado o curso em formato online: Mais de 6 meses
Módulo(s) oferecidos no formato online: Básico e Avançado
Período em que é ofertado o curso: Manhã  e tarde
Qual é a frequência de aulas: 1 aula por semana
Como realizar a matrícula: O interessado pode entrar em contato pelo o telefone.
Plataforma/aplicativo utilizado: Zoom
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Emissão de certificado: Sim
Descrição do curso no formato online: O curso em formato online tem planos, metas,
calendário e atividades focalizadas nas necessidades individuais de cada aluno.

➔ Informações sobre o curso em formato presencial

O curso em formato presencial é oferecido desde: 2012
O curso em formato presencial encontra-se paralizado devido à pandemia: Não
Módulo(s)  oferecidos no formato presencial: Básico e avançado
Período em que é ofertado o curso: Manhã e tarde
Qual é a frequência de aulas: 1 aulas por semana
Como realizar a matrícula: O interessado pode entrar em contato pelo o telefone
Emissão de certificado: Sim
Descrição do curso no formato presencial: O curso em formato presencial tem planos,
metas, calendário e atividades focalizadas nas necessidades individuais de cada aluno.

Espaço Emancipa Bitita

Nome do curso: Curso de Português para imigrantes em situação de vulnerabilidade
Endereço: Rua Comendador Nestor Pereira, 285 - Canindé - São Paulo (SP)
Site/ Rede social: https://redeemancipa.org.br/ e
https://www.facebook.com/emancipabitita
E-mail: margodelarosa@gmail.com
Telefone: (11) 952853602
Representante: Jenny De La Rosa
Curso tem público-alvo imigrante específico: Não

➔ Informações sobre o curso em formato online

Há quanto tempo é ofertado o curso em formato online: Menos de 6 meses
Módulo(s) oferecidos no formato online: Básico, intermediário e avançado
Período em que é ofertado o curso: Manhã, tarde e noite
Qual é a frequência de aulas: 1 aula por semana
Como realizar a matrícula: O interessado pode entrar em contato através das redes
sociais do Emancipa Bitita.
Plataforma/aplicativo utilizado: Zoom, Google meets, Teams, Google Class e Whatsapp
Emissão de certificado: Sim
Descrição do curso no formato online: O curso em formato online oferta aulas
interculturais, turmas de até 7 alunos, várias aulas ao mesmo tempo em dias diferentes,
projeto de vida e solidariedade ativa.

➔ Informações sobre o curso em formato presencial

O curso em formato presencial é oferecido desde: 2017
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O curso em formato presencial encontra-se paralizado devido à pandemia: Não
Módulo(s) oferecidos no formato presencial: Básico, intermediário e avançado
Período em que é ofertado o curso: Tarde e noite
Qual é a frequência de aulas: 1 aula por semana
Como realizar a matrícula: O interessado deve preencher um formulário que está nas
nossas redes sociais do Espaço Emancipa Bitita
Emissão de certificado: Sim
Descrição do curso no formato presencial: O curso em formato presencial oferta aulas
interculturais, turmas de até 20 alunos, várias ao mesmo tempo em dias diferentes, projeto
de vida e solidariedade ativa.

Missão Paz

Nome do curso: Curso de Português 1 e 2
Endereço: Rua do Glicério 225 - Liberdade - São Paulo (SP)
Site/ Rede social: www.missaonspaz.org
E-mail: aulasdeportugues@missaonspaz.org
Telefone: (11) 33406950
Representante: Paolo Parise
Curso tem público-alvo imigrante específico: Não

➔ Informações sobre o curso em formato online

Há quanto tempo é ofertado o curso em formato online: Mais de 6 meses
Módulo(s) oferecidos no formato online: Básico
Período em que é ofertado o curso: Manhã, tarde e noite
Qual é a frequência de aulas: 2 aulas por semana
Como realizar a matrícula: O interessado pode procurar a Missão Paz de segunda à
sexta, das 13:30 às 16:30, ou por e-mail aulasdeportugues@missaonspaz.org.
Plataforma/aplicativo utilizado: Google meets e Whatsapp.
Emissão de certificado: Sim
Descrição do curso no formato online: O curso é formado por turmas de 5 alunos, as
quais decidem junto ao professor voluntário os horários. O curso utiliza material didático
próprio e tem previsão de lançamento de plataforma online para o ano de 2021.

➔ Informações sobre o curso em formato presencial

O curso em formato presencial é oferecido desde: 2013
O curso em formato presencial encontra-se paralizado devido à pandemia: Sim
O curso no formato presencial irá voltar após a pandemia: Sim
Módulo(s) oferecidos no formato presencial: Básico e intermediário
Período em que é ofertado o curso: Manhã
Qual é a frequência de aulas: Mais de 3 aulas por semana
Como realizar a matrícula: O interessado pode procurar a Missão Paz de segunda à
sexta, 13:30 às 16:30, ou por e-mail aulasdeportugues@missaonspaz.org.
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Emissão de certificado: Sim
Descrição do curso no formato presencial: O curso no formato presencial é oferecido
na própria instituição, por ora, devido à pandemia, encontra-se restrito apenas aos
imigrantes acolhidos pela Casa dos Imigrantes. Nesse formato, cada sala de aula conta com
uma dupla de professores voluntários, fazendo uso do seu próprio material didático e
demais instrumentos didáticos disponíveis.

ONG Mafalda (Associação Meraki de Educação, Cultura e Cidadania)

Nome do curso: Curso de Português como Língua de Acolhimento para Imigrantes e
Refugiados
Endereço: Rua Honório Maia, 292 - Tatuapé - São Paulo (SP)
Site/ Rede social: https://www.instagram.com/cursomafalda/?hl=pt-br
E-mail: idiomasmafalda@gmail.com
Telefone: (11) 984005780
Representante: Victor Roland e Thamyres Santos
Curso tem público-alvo imigrante específico: Não

➔ Informações sobre o curso em formato online

Há quanto tempo é ofertado o curso em formato online: Mais de 6 meses
Módulo(s) oferecidos no formato online: Básico, intermediário e avançado
Período em que é ofertado o curso: Manhã
Qual é a frequência de aulas: 1 aula por semana
Como realizar a matrícula: O interessado pode entrar em contato pelo Whatsapp
Plataforma/aplicativo utilizado: Google meets
Emissão de certificado: Sim
Descrição do curso no formato online: O curso no formato online é oferecido aos
sábados, das 9h às 11h. Procura-se estimular o aprendizado por meio de lições de casa e
atividades extracurriculares (webinars, debates e palestras) e para complementação da
grade horária oferecida pelo curso.

➔ Informações sobre o curso em formato presencial

O curso em formato presencial é oferecido desde: 2014
O curso em formato presencial encontra-se paralizado devido à pandemia: Não
Módulo(s) oferecidos no formato presencial: Básico, intermediário e avançado
Período em que é ofertado o curso: Manhã
Qual é a frequência de aulas: 1 aula por semana
Como realizar a matrícula: O interessado pode entrar em contato pelo Whatsapp
Emissão de certificado: Sim
Descrição do curso no formato presencial: Aulas de português como língua de
acolhimento, com uma abordagem especializada em ensino de idiomas para adultos e
focada em sua plena inserção na sociedade brasileira, atenta a demandas amplas e
conectadas com necessidades reais de nossos alunos, buscando facilitar acesso a serviços

8

https://www.instagram.com/cursomafalda/?hl=pt-br
mailto:idiomasmafalda@gmail.com


de saúde, trabalho, educação e cultura no país, a fim de apoiar sua plena integração
durante esse processo de mudança que estão vivendo. Além disso, contamos com um
Núcleo de Apoio Psicológico, disposto a oferecer apoio especializado e gratuito para nossos
alunos.

Universidade Federal do ABC

Nome do curso: Nossa Casa: Curso de Português para Refugiados, Portadores de Visto
Humanitário e Migrantes em Situação de Vulnerabilidade Socioeconômica
Endereço: Alameda da Universidade, s/nº, Bairro Anchieta - São Bernardo do Campo (SP)
Site/ Rede social: https://linktr.ee/CursoNossaCasa
E-mail: portuguesufabc@gmail.com
Telefone: (11) 2320-6121
Representante: José Blanes Sala
Curso público-alvo imigrante específico: Migrantes em situação de vulnerabilidade
socioeconômica em geral. Há turmas específicas para crianças, mulheres e para idosos.

➔ Informações sobre o curso em formato online

Há quanto tempo é ofertado o curso em formato online: Desde o primeiro semestre
de 2021
Módulo(s) oferecidos no formato online: Básico, intermediário e avançado
Período em que é ofertado o curso: Manhã
Qual é a frequência de aulas: 1 aula por semana
Como realizar a matrícula: O interessado deve verificar se as inscrições estão abertas e
preencher um formulário de indicação de interesse em participar, as informações
encontram-se no site.
Plataforma/aplicativo utilizado: Youtube, Google meets e Whatsapp
Emissão de certificado: Sim
Descrição do curso no formato online: Aulas online são apenas para alunos adultos, no
modelo expositivo tradicional e utilizando a abordagem do português como língua de
acolhimento (PLAc), por meio de nosso material didático próprio. Os alunos também
precisam fazer avaliações para emissão de certificado.

➔ Informações sobre o curso em formato presencial3

O curso em formato presencial é oferecido desde: 2018
O curso em formato presencial encontra-se paralizado devido à pandemia: Não
Módulo(s) oferecidos no formato presencial: Básico, intermediário e Avançado
Período em que é ofertado o curso: Manhã
Qual é a frequência de aulas: 1 aula por semana
Como realizar a matrícula: O interessado deve verificar se as inscrições estão abertas e
preencher um formulário de indicação de interesse em participar, as informações
encontram-se no site.

3 Este curso no formato presencial é oferecido fora da cidade de São Paulo.
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Emissão de certificado: Sim
Descrição do curso no formato presencial: É utilizada a abordagem do Português como
Língua de Acolhimento (PLAc), em aulas expositivas para adultos e oficinas de trabalho para
crianças. Ainda, as turmas de adultos recebem tarefas de casa, têm atividades em grupo e
fazem avaliações.

Cursos no formato online

Abraço Cultural

Nome do curso: Abraço Brasileiro
Cidade: São Paulo (SP)
Site/ Rede social: www.abracocultural.com.br
E-mail: abraco.brasileiro@abracocultural.com.br; pepe@abracocultural.com.br
Telefone: (11) 98300-7321
Representante: Pepe Torres
O Curso tem público-alvo imigrante específico: Não, mas para além das turmas
tradicionais são ofertadas turmas específicas para mulheres imigrantes.

➔ Informações sobre o curso em formato online

Há quanto tempo é ofertado o curso em formato online: Há mais de seis meses
O oferecimento do formato ONLINE deu-se devido às restrições impostas pela
pandemia de COVID-19?: Sim
O formato tem perspectiva de continuidade após a retomada das atividades
presenciais?: Sim
Módulo(s) oferecidos no formato online: Básico e intermediário
Período em que é ofertado o curso: Manhã, tarde e noite
Qual é a frequência de aulas: 1 aula por semana
Como realizar a matrícula: Através do e-mail abraco.brasileiro@abracultural.com.br e por
formulários divulgados periodicamente antes do início das aulas.
Plataforma/aplicativo utilizado: Zoom e Whatsapp
Emissão de certificado: Sim
Descrição do curso no formato online: A abordagem do curso é a de Português como
Língua de Acolhimento, por estar voltado a alunas e alunos migrantes e em situação de
refúgio. O objetivo das turmas de nível Básico é impulsionar a inserção dos recém-chegados
na sociedade brasileira, enquanto as de nível Intermediário estão voltadas para auxiliar as
alunas no processo de inserção no mercado de trabalho, apoiar o acesso a serviços básicos
(como Educação, Saúde etc.) e discutir com mais profundidade questões e necessidades de
médio/longo prazo (envolvendo, por exemplo, discussões sobre direitos trabalhistas, e o
funcionamento dos serviços de assistência social). É essencial que as alunas(os) tenham
acesso a um computador ou celular com internet no horário da turma em que estiver
matriculada/o. Os materiais utilizados em aula serão disponibilizados gratuitamente no
formato digital, e enviados para a turma conforme acordado com cada professor/a.
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Adus - Instituto de Reintegração do Refugiado

Nome do curso: Ensino de português para imigrantes e refugiados
Cidade: São Paulo (SP)
Site/ Rede social: adus.org.br
E-mail: portugues@adus.org.br
Telefone: (11) 225-0439
Representante: Mônica Nakajima
Curso tem público-alvo imigrante específico: Não

➔ Informações sobre o curso em formato online

Há quanto tempo é ofertado o curso em formato online: Há mais de 6 meses
O oferecimento do formato ONLINE deu-se devido às restrições impostas pela
pandemia de COVID-19?: Sim
O formato tem perspectiva de continuidade após a retomada das atividades
presenciais?: Sim
Módulo(s) oferecidos no formato online: Básico
Período em que é ofertado o curso: Manhã, tarde e noite
Qual é a frequência de aulas: 3 aulas por semana
Como realizar a matrícula: O interessado deve preencher o formulário divulgado nas
redes sociais do Adus
Plataforma/aplicativo utilizado: Youtube e Whatsapp
Emissão de certificado: Sim
Descrição do curso no formato online: O curso é ministrado por meio de videoaulas
pré-gravadas e disponibilizadas no YouTube, com acompanhamento semanal dos estudantes
pelos professores.

Centro de Línguas e Desenvolvimento de Professores da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Araraquara

Nome do curso: PLAc on-line
Cidade: Araraquara (SP)
Site/ Rede social: https://www.youtube.com/channel/UCsCak89JOFrfilvHRNz0-TA e
https://www.facebook.com/placonlineunesp
E-mail: projetoacolheararaquara@gmail.com
Representante: Lígia Soares Sene
Público-alvo imigrante específico: Sim, imigrantes venezuelanos: público adulto e
infantil.

➔ Informações sobre o curso em formato online

Há quanto tempo é ofertado o curso em formato online: Há mais de 6 meses
O oferecimento do formato ONLINE deu-se devido às restrições impostas pela
pandemia de COVID-19?: Sim
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O formato tem perspectiva de continuidade após a retomada das atividades
presenciais?: Sim
Módulo(s) oferecidos no formato online: Intermediário
Período em que é ofertado o curso: Tarde
Qual é a frequência de aulas: 1 aula por semana
Como realizar a matrícula: O interessado pode realizar sua inscrição nas redes sociais do
curso.
Plataforma/aplicativo utilizado: Youtube, Zoom, Google meets, Whatsapp
Emissão de certificado: Sim
Descrição do curso no formato online: Neste formato é utilizado o canal do youtube
para disponibilizar videoaulas e também realizamos encontros síncronos nos dias de sábado,
ofertando aulas temáticas e minicursos sobre diversos aspectos do Português do Brasil. Pelo
WhatsApp atendemos a dúvidas e questões apresentadas pelos estudantes.

Centro Universitário Curitiba- UNICURITIBA

Nome do curso: Curso de Português para Imigrantes e Refugiados
Cidade: Curitiba (PR)
Site/ Rede social: https://www.unicuritiba.edu.br/
E-mail: michele.hastreiter@unicuritiba.com.br
Telefone: (41) 3012-1434
Representante: Michele Hastreiter
Curso tem público-alvo imigrante específico: Não

➔ Informações sobre o curso em formato online

Há quanto tempo é ofertado o curso em formato online: Há mais de 6 meses
O oferecimento do formato ONLINE deu-se devido às restrições impostas pela
pandemia de COVID-19?: Sim
O formato tem perspectiva de continuidade após a retomada das atividades
presenciais?: Sim
Módulo(s) oferecidos no formato online: Básico
Período em que é ofertado o curso: Manhã
Qual é a frequência de aulas: 1 aula por semana
Como realizar a matrícula: O interessado deve preencher o formulário disponível no site
da instituição
Plataforma/aplicativo utilizado: Zoom
Emissão de certificado: Não
Descrição do curso no formato online: O curso é ministrado pelos alunos de Relações
Internacionais da UNICURITIBA, utilizando a apostila "Pode Entrar" do ACNUR.
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Centro Universitário de Maringá

Nome do curso: Curso de Português para Migrantes e Refugiados
Cidade: Maringá (PR)
Site/ Rede social: https://www.universoead.com.br/portugues-para-imigrantes
E-mail: victor.biazon@unicesumar.edu.br
Telefone: (44) 30276360 | Ramal 1492
Representante: Victor Vinicius Biazon
Curso tem público-alvo imigrante específico: Não

➔ Informações sobre o curso em formato online

Há quanto tempo é ofertado o curso em formato online: Há mais de 6 meses.
O oferecimento do formato ONLINE deu-se devido às restrições impostas pela
pandemia de COVID-19?: Não
O formato tem perspectiva de continuidade após a retomada das atividades
presenciais?: Sim
Módulo(s) oferecidos no formato online: Intermediário e avançado
Período em que é ofertado o curso: Manhã, tarde e noite
Qual é a frequência de aulas: 1 aula por semana
Como realizar a matrícula: O interessado deve preencher o formulário disponibilizado
pela organização em suas redes.
Plataforma/aplicativo utilizado: Plataforma específica da Unicesumar
Emissão de certificado: Sim
Descrição do curso no formato online: O curso é divido em três módulos de 80 horas
cada, o curso compreende os níveis intermediário e avançado. Os alunos têm acesso a
vídeos, textos e materiais de apoio para auxiliá-los no aprendizado do idioma.

Coletivo Conviva Diferente

Nome do curso: Curso de português para migrantes - Conviva Diferente
Cidade: São Paulo (SP)
Site/ Rede social: @conviva_diferente (instagram) e  conviva diferente (Facebook)
E-mail: erikabutikofer@gmail.com
Telefone: (11) 2960-2000 (CEU Jambeiro)
Representante: Erika Andrea Butikofer
Curso tem público-alvo imigrante específico: Não

➔ Informações sobre o curso em formato online

Há quanto tempo é ofertado o curso em formato online: Há mais de 6 meses
O oferecimento do formato ONLINE deu-se devido às restrições impostas pela
pandemia de COVID-19?: Sim
O formato tem perspectiva de continuidade após a retomada das atividades
presenciais?: Sim
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Módulo(s) oferecidos no formato online: Intermediário
Período em que é ofertado o curso: Manhã, tarde e noite
Qual é a frequência de aulas: 1 aula por semana
Como realizar a matrícula: Quando abertas as inscrições a organização divulgará em
suas redes, sendo assim, o interessado poderá realizar sua inscrição
Plataforma/aplicativo utilizado: Whatsapp
Emissão de certificado: Não
Descrição do curso no formato online: O curso é realizado por meio de pequenos
grupos de Whatsapp, pelos quais o/a professor (a) envia o material didático aos alunos e
posteriormente realiza o acompanhamento dos estudantes via vídeo-chamada para a
correção do exercício e/ou estímulo/práticas de conversação em português entre os alunos e
o/a professor/a. O material didático tem como base apostilas como: "Vamos Juntos",
"Vocabulário em contexto", "Pode Entrar" e "Portas Abertas", entre outros, além da
elaboração de materiais pelos próprios professores.

Escola Graduada de São Paulo

Nome do curso: Bem-Vindos!
Cidade: São Paulo (SP)
Site/ Rede social: https://www.graded.br
E-mail: rribeiroramos@yahoo.com.br
Telefone: (11) 964497250
Representante: Rosana Ramos Furuguem
Curso tem público-alvo imigrante específico: Não

➔ Informações sobre o curso em formato online

Há quanto tempo é ofertado o curso em formato online: Há mais de seis meses
O oferecimento do formato ONLINE deu-se devido às restrições impostas pela
pandemia de COVID-19?: Sim
O formato tem perspectiva de continuidade após a retomada das atividades
presenciais?: Sim
Módulo(s) oferecidos no formato online: Básico, intermediário e avançado
Período em que é ofertado o curso: Tarde
Qual é a frequência de aulas: 1 aula por semana
Como realizar a matrícula: O interessado pode escrever seu interesse diretamente para
os contatos (email e celular), aos cuidados de Rosana Ramos Furuguem.
Plataforma/aplicativo utilizado: Zoom
Emissão de certificado: Sim
Descrição do curso no formato online: Durante as aulas online, prezamos pela
interação entre professores e alunos, por meio da qual os alunos imigrantes sempre têm
oportunidade de praticar a expressão oral, a leitura e o estudo da gramática da Língua
Portuguesa - com apoio de livro didático. Eles também têm direito a acompanhamento
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individual, pelo WhatsApp, para orientação em relação à escrita de textos mais longos. As
aulas são ricas em temas que envolvem cultura brasileira e situações do dia a dia.

Grupo Mulheres do Brasil

Nome do curso: Português para refugiados e migrantes
Cidade: São Paulo (SP)
Site/ Rede social: http://www.grupomulheresdobrasil.org.br
E-mail: refugiados@grupomulheresdobrasil.org.br
Telefone: (11) 35719545
Representante: Marisa de Oliveira Cesar
Curso tem público-alvo imigrante específico: Sim. Curso específico para mulheres que
querem empreender no brasil ou trabalhar.

➔ Informações sobre o curso em formato online

Há quanto tempo é ofertado o curso em formato online: Há mais de 6 meses
O oferecimento do formato deu-se devido às restrições impostas pela pandemia
de COVID-19?: Não
O formato tem perspectiva de continuidade após a retomada das atividades
presenciais?: Não
Módulo(s) oferecidos no formato online: Intermediário
Período em que é ofertado o curso: Manhã, tarde e noite.
Qual é a frequência de aulas: 2 aulas por semana
Como realizar a matrícula: O interessado pode preencher o formulário por intermédio de
ONG parceiras.
Plataforma/aplicativo utilizado: Google meets
Emissão de certificado: Sim
Descrição do curso no formato online: O curso tem suporte didático (Livros) oferecidos
por uma editora que apoia nossos cursos, o formato da aula é em grupo até quatro

pessoas, onde há uma introdução e explanação do tema para ser realizado a conversação.

Instituto de Línguas da Universidade de São Carlos

Nome do curso: Caminhão: curso de Português do Brasil.
Cidade: São Carlos (SP)
Site/ Rede social: https://acolhe.activemoodle.com/
E-mail: placonlinebrasil@gmail.com
Telefone: (16) 3306-6747
Representante: Livia Grotto e Lígia Soares Sene
Curso tem público-alvo imigrante específico: Sim, imigrantes venezuelanos.

➔ Informações sobre o curso em formato online
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Há quanto tempo é ofertado o curso em formato online: A partir do primeiro
semestre de 2021
O oferecimento do formato ONLINE deu-se devido às restrições impostas pela
pandemia de COVID-19?: Sim
O formato tem perspectiva de continuidade após a retomada das atividades
presenciais?: Sim
Módulo(s) oferecidos no formato online: Intermediário
Período em que é ofertado o curso: Manhã, tarde e noite
Qual é a frequência de aulas: Mais de 3 aulas por semana
Como realizar a matrícula: O interessado pode realizar sua inscrição pelo formulário
divulgado nas redes, quando abertas as inscrições para o curso.
Plataforma/aplicativo utilizado: Plataforma do moodle 3.8.4
Emissão de certificado: Sim
Descrição do curso no formato online: O curso Caminhão, que será oferta a sua
primeira versão em maio de 2021, faz parte do projeto de extensão Português como Língua
de Acolhimento para Migrantes e Refugiados do Instituto de Línguas da UFSCar em parceria
com o projeto PLAc on-line do Centro de Línguas e Desenvolvimento Pessoal da Faculdade
de Ciências e Letras de Araraquara-SP – UNESP. O curso Caminhão é destinado ao público
maior de 16 anos hispano falante que esteja no nível intermediário da aprendizagem do
Português e que resida no interior de São Paulo. O curso apresenta uma carga horária de
60h distribuídas ao longo de cinco semanas. Cada semana contará com conteúdos,
atividades e avaliações que resultam em uma carga horária de 12h. O curso é
disponibilizado na plataforma moodle (versão 3.8.4), podendo ser realizado totalmente de
maneira remota. São ofertadas tutoria (pela plataforma) e aulas síncronas (google meet.)
toda a semana. O material didático do curso foi elaborado por uma equipe voluntária de
professores da área de Letras. A abordagem utilizada para a elaboração do conteúdo dos
materiais didáticos está embasada nas teorias e pesquisas realizadas no âmbito do ensino e
aprendizagem de Português como Língua de Acolhimento (doravante PLAc).

PDMIG - África do Coração

Nome do curso: Português, Francês, Inglês, Espanhol e Árabe
Cidade: São Paulo (SP)
Site/ Rede social: http://www.pdmig.org e
https://www.facebook.com/Pacto.Direito.de.Migrar
E-mail: dep.projetos@pdmig.org
Telefone: (11) 31057254
Representante: Jean Katumba Mulondayi
Curso tem público-alvo imigrante específico: Não

➔ Informações sobre o curso em formato online

Há quanto tempo é ofertado o curso em formato online: A partir do primeiro
semestre de 2021
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O oferecimento do formato ONLINE deu-se devido às restrições impostas pela
pandemia de COVID-19?: Sim
O formato tem perspectiva de continuidade após a retomada das atividades
presenciais?: Sim
Módulo(s) oferecidos no formato online: Básico, Intermediário e avançado
Período em que é ofertado o curso: Tarde
Qual é a frequência de aulas: 3 aulas por semana
Como realizar a matrícula: O interessado pode realizar sua inscrição via link divulgado
nas redes da organização.
Plataforma/aplicativo utilizado: Google meets
Emissão de certificado: Sim

Curso no formato presencial

Instituto de Movimento Social Educacional e cidadania Cia dos Sonhos

Nome do curso: Brasiliando
Endereço: Av. Nagib Farah Maluf, 1531 - Conj. Res. José Bonifácio - São Paulo (SP)
Site/ Rede social: http://www.institutociadossonhos.ong.br
E-mail: companiadossonhos@gmail.com
Telefone: (11) 998362375
Representante: Elizabete Pereira da Silva Gabriel
Curso tem público-alvo imigrante específico: Não

➔ Informações sobre o curso em formato presencial

O curso em formato presencial é oferecido desde: 2019
O curso em formato presencial encontra-se paralizado devido à pandemia: Sim
O curso no formato presencial irá voltar após a pandemia: Sim
Módulo(s) oferecidos no formato presencial: Intermediário
Período em que é ofertado o curso: Manhã e noite
Qual é a frequência de aulas: 2 aulas por semana
Como realizar a matrícula: O interessado pode entrar em contato direto na sede da ong,
e temos parcerias com igrejas de imigrantes do entorno
Emissão de certificado: Sim
Descrição do curso no formato presencial: O curso inicia as aulas através de figuras
essenciais para comunicação, após a conversação e por último leitura e escrita.

3. Nota metodológica

O processo de implementação desta edição do “Mapeamento de Cursos de Português

para Imigrantes” deu-se no início de 2021, com o objetivo de produção de dados e

informação referentes a cursos de português ofertados por

organizações/entidades/associações/coletivos da sociedade civil e instituições de ensino.
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Tal objetivo pontuou-se ainda mais necessário frente a um cenário no qual o

funcionamento dos diversos serviços ofertados para a população imigrante viram-se

interrompidos, ou restritos, em sua forma presencial de oferta, dentro desses encontram-se

os cursos de portugês para imigrantes, serviços de suma importância para o acolhimento e

inclusão do imigrante na cidade.

Desta maneira, buscando coletar informações sistematizadas e atualizadas sobre o

funcionamento desses cursos no contexto atual, o material produzido também busca

apresentar essas informações à população imigrante, de maneira que essa possa retomar o

contato com as iniciativas ou conhecer novos formatos oferecidos, de acordo com as

especificidades do contexto pandêmico.

Desta forma, o instrumento de coleta dessas informações deu-se pela

disponibilização de formulário online, o qual encontra-se anexo a este documento4. Tendo

em vista o caráter público e participativo deste mapeamento, no qual as entidades têm

papel central na coleta dessas informações, disponibilizou-se esse instrumento por meio da

plataforma Google Forms.

O formulário tornou-se público e aberto para contribuições no dia 18 de janeiro de

2021. A seguir apresentamos os prazos e datas constantes durante todo o processo:

● Prazo para inscrição: de 18/01/2021 à 18/02/2021;

● Prorrogação de prazo: de 18/02/2021 à 12/03/2021;

● Prazo para processamento dos dados: de 12/03/2021 à 12/04/2021;

● Prazo para elaboração dos materiais informativos: de 12/04/2021 à

01/05/2021;

● Data de disponibilização dos materiais e divulgação das informações:

07/05/2021.

A divulgação das inscrições5 foi realizada por esta Coordenação nos diferentes

canais, como Facebook, Whatsapp, E-mail e Instagram. Foram distribuídos aos diferentes

atores, incluindo contato direto e focalizado às organizações e entidades responsáveis pelas

iniciativas mapeadas nas edições anteriores.

Com isso deu-se a abertura do processo de coleta, os critérios que as iniciativas

deveriam contemplar, as quais apresentaram-se à todas as organizações no próprio

formulário, foram:

5 Anexo encontra-se os materiais gráficos utilizados para realização das divulgações.

4 As perguntas 34 a 53 do formulário anexo foram suprimidas por serem idênticas à seção de
informações de cursos no formato presencial (perguntas 14 a 33).
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I. A iniciativa deve ser oferecida por uma

organização/entidade/associação/coletivo da sociedade civil/instituição de

ensino;

II. A iniciativa deve estar radicada na cidade de São Paulo;

A. Serão consideradas iniciativas que não estão radicadas na cidade de

São Paulo desde que ofereçam formato online.

III. A iniciativa deve estar em funcionamento entre o período de 2018 e 2021;

A. Serão considerados os cursos que estiveram ativos nesse período,

mesmo aqueles que estão com as atividades paralisadas devido à

pandemia, desde que tenham perspectiva de retomada das

atividades após a quarentena.

O processo de preenchimento então se deu, o formulário de coleta das informações

foi dividido em três setores informativos: (I) Informações institucionais sobre a organização;

(II) Informações gerais sobre o curso; e (III) Dados sobre o curso.

O setor (II) Informações gerais sobre o curso, teve como finalidade o

direcionamento das iniciativas de acordo com o formato ofertado, conforme a resposta à

pergunta 13 “Qual é o formato de curso ofertado?” o participante era direcionado à seção

correspondente. Desta forma, o formulário foi dividido em três segmentos: (a) Aulas

presenciais; (b) Aulas online; e (c)  Oferta os dois formatos.

Desta forma, até 12/03/2021 foram contabilizadas 20 inscrições, e que durante o

processamento todas passaram por avaliação, de acordo com os critérios estabelecidos.

Dessas 20 inscrições, 17 foram validadas, sendo que as 3 foram desconsideradas por

duplicidade na inscrição.

Dentro das inscrições validadas, foram organizadas as informações e disponibilizadas

àquelas fundamentais para proporcionar o acesso do imigrante à iniciativa. A apresentação

das informações foi dividida por formato de curso ofertado: 9 inscrições de iniciativas de

formato online; 7 inscrições de iniciativas que ofertam os dois formatos; e 1 iniciativa que

oferece o formato presencial.

Em consonância com todo esse processo, por fim, logramos disponibilizar as

informações aqui expostas, esperamos que cheguem às comunidades imigrantes, possibilite

o acesso e que fortaleça as iniciativas.
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4. Diagnóstico

Como comentado, a pandemia transformou os formatos da oferta de serviços para

as populações, tal fato reverberou também nas iniciativas de cursos de português para

imigrantes. A seguir veremos algumas informações provenientes dos dados coletados deste

mapeamento, as quais podem dar pistas do cenário atual dessas iniciativas.

a. Cidade da iniciativa

Vale destacar a participação de iniciativas fora da cidade de São Paulo neste

mapeamento, conforme os critérios já apresentados.

b. Formato de cursos ofertados

Verifica-se que a maioria das iniciativas estão ofertando cursos no formato online, no

total são 16 iniciativas ofertando o curso online.
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c. Iniciativas que ofertam curso em formato online6

Conforme as informações provenientes dessas iniciativas, pode-se constatar que a

oferta da maioria dessas se deu frente à necessidade de transpor a impossibilidade de

prosseguimento dos formatos presenciais.

Ainda sobre esse formato, os dados apontam que o formato online pode persistir em

um contexto de retomada das atividades presenciais, conforme:

6 Para o processamento destas informações, utilizou-se os dados dos cursos em formato online, tanto das
iniciativas que indicaram “formato online” e as iniciativas que indicaram “Oferta os dois formatos”.
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Ainda sobre, uma informação interessante a se ter em vista são as plataformas mais

utilizadas para disponibilização das aulas e apoio didáticos aos estudantes, segue:
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d. Iniciativas que ofertam curso em formato presencial7

Das 8 iniciativas que indicaram a oferta de cursos no formato presencial, 7

apontaram que o formato presencial do curso está paralisado devido às restrições impostas

pela pandemia.

Desta forma, dentro dessas 7 iniciativas que indicaram que o formato presencial está

paralizado, a perspectiva de retomada pode ser visto no seguinte gráfico, no qual apenas 1

entidade não soube indicar essa perspectiva.

7 Para o processamento destas informações, utilizou-se os dados dos cursos em formato presencial, tanto da
iniciativa que indicou“formato presencial” e as iniciativas que indicaram “Oferta os dois formatos”.
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5. Anexo
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a. Formulário de inscrição
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b. Artes de divulgação das inscrições
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