Síntese Informativa

Formação em Língua Chinesa - Conversação em Mandarim
1 - FUNDAMENTAÇÃO
Tendo em conta a aproximação entre o povo chinês e o povo português, num contexto da globalização atual cada vez mais intensa, é de
crescente importância o aumento de conhecimentos relativamente à
língua e à cultura chinesas para a comunidade portuguesa.

2 - FORMATO
Curso de aprendizagem de conversação em mandarim, acompanhado
de ensinamentos sobre a cultura, a mentalidade e os hábitos do povo
chinês.

3 - DURAÇÃO

Conduzir os alunos a entrar no universo da arte e cultura do mundo chinês, começando por conhecer a língua chinesa, proporcionando-lhes ao
mesmo tempo noções gerais sobre a China, e o seu povo;
Explicar aos alunos alguns carateres mais importantes da língua chinesa,
assim como a “lexicultura” que a escrita chinesa transporta, dada a importância dos carateres na vida quotidiana dos chineses;
Ajudar os alunos a preparar-se para o HSK 1 (Nível A1), exame da autoria e tutela das autoridades chinesas, internacionalmente reconhecido, destinado a certificar o nível de proficiência em chinês/mandarim
como língua estrangeira.

10 - MÓDULOS E ORGANIZAÇÃO PROGRAMÁTICA
1º Módulo:

• Cada módulo é composto por 16 sessões semanais de 2 horas,
sendo no total 32 horas.

4 - LOCAL
UMC

5 - HORÁRIO
Sábado, das 15h30 às 17h30.

6 - CALENDÁRIO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonética do mandarim em pínyin (letras latinas)
Cumprimentos
Identificação pessoal: nome, apelido, idade, profissão, etc.
Família
Números
Moedas e compras
Países e línguas
Canções chinesas
Cultura chinesa

1º Módulo

2º Módulo:

Início – 20 de Outubro 2018
Fim – 16 Fevereiro 2019

•
•
•
•
•
•
•
•

2º Módulo
Início – 23 Fevereiro 2019
Fim – 8 Junho 2019

7 - FORMADORES

A formação será assegurada pelo Mestre Lu Yang e Professora
Doutora Wang Suoying.

O Mestre Lu Yang é natural de Shanghai, licenciado em História
(East China Normal University) e mestre em Economia Internacional e
Assuntos Europeus (Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa).
Exerce atividades de docência desde 2008, tendo lecionado chinês
e português em Portugal e em Shanghai. É atualmente docente do
Curso de Língua e Cultura Chinesa ministrado no Centro Científico e
Cultural de Macau, I.P., entre outras instituições, dedicando-se
também à tradução e interpretação.
A Professora Doutora Wang Suoying é doutorada em Linguística
pela Universidade Nova de Lisboa e docente de Língua e Cultura Chinesa da UMC.

Fonética do mandarim em pinyin (letras Latinas) (continuação)
Datas: ano, mês, dia, semana, hora
Consulta médica
No restaurante
No hotel
Atividades quotidianas
Canções chinesas
Cultura chinesa

11 - Metodologia:
Regra geral, em cada sessão aprende-se uma lição de fonética e uma
lição de conversação.

12 - AVALIAÇÃO
Avaliação contínua, ao longo das aulas, com certificado de frequência
(mínimo de 80% de presenças).
Opção por avaliação final com certificado de aproveitamento (no caso de
classificação positiva)

13 - DESTINATÁRIOS

8 - PREÇO

Público em geral.

160€ por cada Módulo

14 - INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Local de inscrições e pagamentos:
Serviços de Gestão Académica da UMC
Pode ainda utilizar a ficha de inscrição interactiva no site www.umc.pt e
enviar para:
Email: formacoes@umc.pt
Ou via CTT, para os Serviços de Gestão Académica em Lisboa.

Bibliografia principal:
Wang Suoying e Lu Yanbin, LIÇÕES DE CHINÊS EM LÍNGUA PORTUGUESA, Livro 1, 2013, Lisboa, Centro Científico e Cultural de Macau,
Ministério da Ciência e Educação (para aprendizagem de pinyin e
certos caracteres).

9 - OBJETIVOS
Proporcionar aos alunos sem formação anterior na aprendizagem
da língua chinesa, nomeadamente na conversação em mandarim,
ajudando-os a desenvolver a competência de comunicação oral, no
contexto sociocultural;
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• Dois módulos durante o ano lectivo (64 Horas).

