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Centro de Formação Intercultural (CENFI) 
 

Curso de Aprimoramento em língua portuguesa e inserção no Brasil  

para missionárias e missionários estrangeiros 

Brasília, 07 de maio a 02 de junho de 2017 

 

O Centro Cultural Missionário (CCM) de Brasília, DF, é um organismo vinculado à Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). 

Nele acontecem vários cursos tendo em vista o fortalecimento do espírito missionário em todo o 

Brasil. Para os dias que passamos juntos no CCM, além do curso de que participamos, somos convidados a 

cultivar um estilo de vida de despojamento, serviço, acolhida, de irmãos/ãs, isto é, de vida comunitária (nada 

de isolamento e vida individual), espiritualidade e cuidado com o todo que nos envolve.  

O Curso de Aperfeiçoamento de Português é dirigido a missionárias e missionários que já estão no 

Brasil há algum tempo, àqueles que tenham feito o curso do CENFI, oferecido pelo CCM, ou àqueles que 

estão de volta ao país depois de um longo período e buscam revisar aspectos gramaticais e estruturais da 

língua, além de aprimorar seus conhecimentos.  

 

OBJETIVOS 

O curso busca aprofundar elementos da língua portuguesa, com ênfase na prática oral e escrita, 

trabalhando conjuntamente aspectos de inserção na sociedade, nas culturas e na caminhada da Igreja do 

Brasil, com a finalidade de aprimorar o processo de aculturação dos participantes. 

 

METODOLOGIA 

Busca‐se o aprimoramento do conhecimento do aluno por meio de uma metodologia que tem como 
foco o ensino da língua por exercícios estruturais, práticas orais e escritas, estudo de textos, uso de filmes, 

documentários, atividades complementares, além de outras atividades propostas pelo professor.  

As aulas de português serão ministradas todas as manhãs, das 8h00 às 12h00, de segunda a sexta 

feira. As tardes deverão ser dedicadas ao estudo pessoal ou em grupo e feição de atividades propostas pelo 

professor ou pela coordenação para a consolidação do aprendizado e da inserção. 

No que diz respeito ao processo de aculturação dos missionários, serão propostas pela coordenação 

do curso atividades semanais de estudo e de reflexão sobre alguns aspectos da sociedade, das culturas e da 

caminhada da Igreja no Brasil, levando em conta a avaliação da experiência missionária, os interesses e as 

necessidades dos participantes. 

 

PROGRAMAÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DO PORTUGUÊS 

O conteúdo programático de aprimoramento em língua portuguesa corresponde a uma expectativa do 

que será abordado ao longo do curso. Tal conteúdo é flexível, podendo sofrer alterações em virtude do nível 

de conhecimento dos alunos, assim como de seu interesse e necessidade, ou em virtude da duração de cada 

curso. 

 

 VOCABULÁRIO 

 SITUAÇÕES ORAIS DIVERSAS (CONVERSAÇÃO) 
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 TEMPOS VERBAIS 

 Presente simples e progressivo 

 Pretérito perfeito e imperfeito 

 Futuro imediato e futuro do presente 

 Futuro do pretérito 

 Mais‐que‐perfeito simples e composto 

 Presente do Subjuntivo 

 Imperativo 

 Imperfeito do Subjuntivo 

 Futuro do Subjuntivo 

 Orações condicionais 

 Tempos Compostos do Indicativo 

 Tempos Compostos do Subjuntivo 

 Infinitivo pessoal 
 

 GRAMÁTICA 

 Artigos definidos e indefinidos 

 Pronomes pessoais 

 Pronomes objeto 

 Pronomes demonstrativos 

 Pronomes possessivos 

 Pronomes interrogativos 

 Pronomes relativos 

 Gênero: masculino e feminino 

 Número: singular e plural 

 Adjetivos: comparativo e superlativo 

 Adjetivos: diminutivo 

 Preposições 

 Locuções prepositivas 

 

ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAS  

Para o bom aproveitamento do curso é preciso que cada participante tome conhecimento e concorde 

previamente com a organização e as regras da casa. Tempos e espaços foram pensados e elaborados com 

base em uma proposta formativa específica. Algumas exigências logísticas requerem a colaboração dos 

cursistas.  

O curso será realizado na sede do Centro Cultural Missionário CCM - SGAN 905, Conj. “C”, 

Brasília, DF - onde os participantes são também hospedados. A casa oferece espaços agradáveis e amplos: 

sala de conferências, salas de reuniões, sala de jogos e aparelhos de ginástica, sala de estar com TV a cabo, 

biblioteca, capela, oratório, lavanderia comunitária e uma área externa de 4000 m². Os quartos para os 

participantes são individuais (duplos em alguns casos), com roupa de cama, banho e telefone. Todos os 

ambientes da casa têm conexão com internet sem fio. Temos a disposição dois computadores comunitários. 

 

 As celebrações comunitárias, de segunda a sábado, serão preparadas pelos participantes do curso. 

 2ª a 6ª feira 

07h00 - 07h30: Oração da manhã  

18h00: Celebração Eucarística  

 Sábado 

08h30: Celebração Eucarística 

18h30: Oração 

 

Obs: Aos domingos a oração da manhã é pessoal e a Celebração Eucarística é nas paróquias  

da Arquidiocese de Brasília. 

 

 O horário das refeições 

 07h30 - 08h00: Café da manhã 

 12h00 - 12h30: Almoço 

 19h00 - 19h30: Jantar   

 

Obs: Nos domingos a janta é das 18h00 às 18h30.  

 

  

O CCM está à sua disposição. No caminho de Jesus missionário crucificado e ressuscitado, deixo o 

meu fraterno abraço.  

 

 

 

            Prof.ª Susana M. R. de Oliveira                                                 Pe. Jaime Luiz Gusberti 

       Coordenadora dos Cursos de Idiomas                                                Secretário do CCM 


