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A aprendizagem e conhecimento de línguas são de extrema importância para o crescimento
pessoal e profissional desenvolvendo o raciocínio e abrindo caminhos para novas
oportunidades de enxergar o mundo, tendo em vista os diversos meios sociais, culturais e
econômicos que o abrange. No mundo atual, devido a fatores internos recorrentes em
diversos países, observa-se que a busca por melhores condições de vida e por oportunidades
dentro do mercado de trabalho são altos, e os mesmos contribuem para a ocorrência de fluxos
migratórios. No Brasil, o fluxo migratório de africanos e haitianos é recente e foi motivado
principalmente pela postura tomada pelo governo brasileiro ao aprovar a “Lei da Anistia”(lei n.
11.961/09) que garante o status legal de temporário, permitindo a permanência destes
legalmente por até dois anos no país, assim o domínio da língua portuguesa é essencial para
que haja interação e integração em sociedade. Ciente deste fato, o Núcleo de Línguas em
Extensão do IFRS Campus Caxias do Sul oportuniza dois cursos que visam aprimorar o
conhecimento de Língua Portuguesa: Oficina de Redação, com foco na capacitação para
elaboração de textos para processos seletivos, e Capacitação em Português para
Estrangeiros com foco no ensino da língua portuguesa para imigrantes, especialmente
haitianos estudantes e participantes da comunidade IFRS, que vivem na cidade de Caxias do
Sul. O objetivo deste projeto é trazer oportunidades de ingresso e permanência no mercado
de trabalho local, qualificar os estudantes participantes e aperfeiçoar a comunicação e
relações com a sociedade através da aprendizagem da língua portuguesa. Para isto, serão
ofertadas aulas semanais presenciais com a utilização de material didático específico
disponibilizado por cada curso, aulas e atividades planejadas por ministrantes responsáveis
que proporcionem melhor compreensão e ampliação de conhecimento de assuntos que serão
abordados em aula. Os resultados serão obtidos na finalização dos cursos por meio da
avaliação do desenvolvimento de cada aluno no decorrer das aulas visando atender todos os
objetivos buscados inicialmente e pela aprovação dos alunos que, no final, receberão um
certificado de conclusão. Este projeto proporcionará novas experiências para os alunos e
ministrantes, pois por meio deste haverá uma integração e interação entre aluno, ministrante
e a língua portuguesa além do conhecimento compartilhado durante as aulas.
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