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RESUMO: Neste relato, vamos apresentar o Curso de Português-Espanhol para Intercâmbio (CEPI) e
mostrar o desenvolvimento da última edição ressaltando o papel do curso para a formação de professores
para o contexto on-line e trazendo algumas contribuições novas para o curso. O CEPI é um curso de
português para estrangeiros para fins de intercâmbio para falantes de espanhol oferecido pelo Programa de
Português para Estrangeiros da UFRGS nas férias para futuros intercambistas que irão estudar na UFRGS
no semestre seguinte. Como é um curso que antecipa o intercâmbio, os aulas são ministradas totalmente
on-line sendo o último encontro presencial para que todos, professores e alunos, se conheçam pessoalmente.
O CEPI tem um papel importante na formação de professores para contextos digitais, uma vez que é o único
curso de extensão de português como língua adicional (PLA) do PPE realizado on-line. Por essa razão, a
cada edição se insere novas professoras graduandas com auxílio de professoras mais experientes. O curso
está hospedado no Moodle e tem as atividades realizadas em outros ambientes digitais, tais como Grupo do
Facebook, Google Drive e Google Hangout. Uma das contribuições do grupo da última edição foi a inserção
de vídeos das professoras como feedbacks da semana. Tais devolutivas tinham como objetivos reorganizar
as atividades dos alunos, dar dicas de língua portuguesa e indicar estudos e exercícios presente no Moodle.
Com essa apresentação, busca-se refletir sobre o ensino de PLA em contextos digitais visando o uso de
tecnologias que otimizem os estudos dos alunos.
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