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O Programa de Ensino de Língua Chinesa visa atender uma demanda tanto da comunidade acadêmica da 

UFRGS como do público em geral com relação ao aprendizado da Língua Chinesa.  Oferecemos, de forma 

coordenada, o ensino da língua e atividades culturais e acadêmicas que aprimorem a formação do idioma e a 

pesquisa sobre o tema.  As atividades são abertas à comunidade em geral. Buscamos promover o intercâmbio entre a 

cultura chinesa e a cultura brasileira, permitindo o enriquecimento do diálogo entre os dois povos; oferecendo meios 

que possibilitem a formação de uma massa crítica a respeito da China no Rio Grande do Sul e no Brasil, que 

contribua para o estabelecimento de relações profundas e maduras entre Brasil e China. 

Este programa tem como elemento central o Curso de Língua Chinesa do Instituto Confúcio na UFRGS. 

Além do Curso, são realizadas atividades complementares que contribuam para o aprimoramento do ensino, através 

de atividades acadêmicas sobre o ensino da Língua Chinesa, e da aprendizagem, com atividades culturais e 

acadêmicas que possibilitem aos participantes contato mais próximo com a língua e a cultura da China. 

Frequentemente, o Instituto busca realizar palestras, seminários e atividades culturais, como o Summer Camp e o 

Chinese Bridge, que aproximam ainda mais os participantes da língua e da cultura chinesa. 

Através deste programa, pudemos conectar todas as iniciativas relacionadas ao ensino da Língua Chinesa 

realizadas pelo Instituto Confúcio na UFRGS. Ao longo da duração do programa, utilizamos dois tipos de 

indicadores para avaliar os seus resultados. O primeiro está relacionado à formação de falantes da língua chinesa, 

que em decorrência de sua formação, tenham adquirido maior conhecimento sobre a cultura chinesa, contribuindo 

para a existência de uma massa crítica que possa influenciar de forma positiva as relações Brasil e China. O segundo 

diz respeito evolução do debate acadêmico e da pesquisa sobre o ensino da Língua Chinesa. Com isso, temos o 

objetivo de fomentar o surgimento de professores e pesquisadores que se especializem e contribuam para a 

realização de novas iniciativas no ensino da Língua e da Literatura Chinesa. 
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