Curso de Língua Chinesa – Instituto Confúcio
Coordenador: Athos Munhoz Moreira da Silva (técnico-administrativo)/Mengzhu Lu (professora
visitante).
O Curso de Língua Chinesa tem por principal objetivo o ensino dessa língua aos seus participantes,
tanto os que fazem parte da comunidade acadêmica da UFRGS, quanto o público em geral. O curso
é dividido em seis módulos, adaptados da divisão proposta pelo teste de proficiência em língua
chinesa, o HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi). Cada módulo é ensinado em um semestre letivo,
composto por 15 aulas, uma a cada semana, contando com a duração de três horas a cada encontro.
Durante as aulas, os participantes têm lições de vocabulário, compreensão, pronúncia e escrita. O
material didático respectivo a cada nível, composto por livros e áudios, é oferecido aos participantes.
As aulas são ministradas no Campus Centro, no Campus do Vale e na Escola de Administração.
Além do ensino da língua, os ministrantes do curso têm buscado aproximar os participantes de
diversos elementos da cultura chinesa, tais como: a história, a geografia, a sociedade, os hábitos e os
costumes, os valores familiares, a culinária, a música, o cinema, o teatro, a literatura, a caligrafia, a
pintura, a cerâmica, a escultura, o “papercutting” e a gravura. Nesse contexto, o objetivo é
proporcionar um ambiente de trocas culturais e educacionais entre os ministrantes e os participantes.
Os participantes têm a oportunidade de adquirir importantes conhecimentos sobre a língua e a
cultura chinesa, enquanto que os ministrantes, na sua grande maioria mestrandos nas áreas de
comunicação e línguas, uma vez inseridos à cultura local e imersos no cotidiano da cidade de Porto
Alegre, dialogam com os participantes durante o curso, de modo que também adquirem
aprendizados. Desta forma, tanto ministrantes quanto participantes experienciam o contraste
cultural. Os ministrantes são selecionados pela sede do Instituto Confúcio na China, a Hanban uma fundação vinculada ao Ministério da Educação da República Popular da China. O curso é
realizado pelo Instituto Confúcio na UFRGS (IC-UFRGS). Entre os objetivos do Instituto Confúcio
na UFRGS estão a promoção da língua e da cultura chinesa no estado do Rio Grande do Sul, bem
como do diálogo cultural entre Brasil e China. Neste contexto, visa suprir uma demanda crescente
oriunda da aproximação política, econômica e estratégica entre os dois países. Os ministrantes que
atuam no Instituto Confúcio são oriundos da Universidade de Comunicação da China (UCC), de
Pequim, que mantém parceria com a UFRGS e a Hanban na implementação do IC-UFRGS. O
Instituto Confúcio na UFRGS é uma instituição sem fins lucrativos, inaugurado em abril de 2012 e
foi o quarto Confúcio a ser aberto no Brasil. A avaliação dos participantes se dá mediante prova
escrita, ao final de semestre e participação em aula.

