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RESUMO: Este relato descreve uma oficina, oferecida pelo Programa de Português para Estrangeiros 

(PPE) da UFRGS, sobre os gêneros do discurso “currículo” e “entrevista de emprego”, realizada como 

estágio de docência em Língua Portuguesa e que teve como alunos refugiados venezuelanos. A oficina 

realizou-se aos sábados das 8:00 às 12:00 horas, na Escola de Administração da UFRGS, com uma turma 

composta por 18 venezuelanos, tendo como professoras duas professoras estagiárias. A oficina 

desenvolveu-se em sete encontros de quatro horas, com seu início no dia 12 de maio e com término no dia 

30 de junho. A temática da oficina foi escolhida em virtude da demanda que os refugiados têm de entrar no 

mercado de trabalho brasileiro e atuar profissionalmente no Brasil. Cada encontro foi planejado a fim de 

que o ensino de língua portuguesa fosse relevante para a inserção deles em práticas socias que utilizam 

como meio de comunicação a língua portuguesa. A oficina apresentou êxito em seu objetivo; logo nas 

primeiras aulas já foi diagnosticado nos alunos um avanço considerável na utilização da língua portuguesa, 

tanto na escrita como na fala. A orientação pedagógica realizada de modo coordenado por professores da 

universidade e uma tutora contribuiu para a formação das estagiárias na área de PLA ao longo da 

experiência docente. Os próximos passos será reestruturar a oficina em uma apostila e ofertar novos cursos 

para imigrantes e refugiados interessados em aprender português para estes propósitos específicos.  

Palavras-chave: Português como língua adicional; Imigração e Refúgio; ensino de línguas para fins 

específicos.  

 


