
PAÍS UNIVERSIDADE ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADES/OBJETIVOS ESPERADOS PERFIL SOLICITADO PELA INSTITUIÇÃO CONTRAPARTIDAS
BOLSA em USD  

(MRE)

Líbano Universidade Libanesa

I - ensinar português nos níveis básico, intermediário e avançado; 
 II -estruturar programa de mestrado em língua portuguesa; 

 III - orientar dissertações de mestrado; 
 IV - organizar eventos acadêmicos relacionados ao idioma; 

 V - envolver-se em pesquisa acadêmica.

I - mestrado completo, preferencialmente com 
doutorado; 

II - experiência no ensino de português para 
estrangeiros; 

III - capacidade de comunicar-se em inglês.

I - acomodação em apartamento mobiliado, dentro do campus; 
 II - acesso às instalações de ensino e pesquisa e à biblioteca universitária; 

 III - apoio na tramitação do visto aplicável.
 $         3.000,00 

Alemanha
Universidade de 

Heidelberg

I  - reforçar cooperação acadêmica com universidades brasileiras; II - intensificar a 
promoção da aprendizagem do português falado no Brasil; III - estabelecer rede de 
pesquisa e ensino que resulte na ampliação de pesquisa, ensino e aprendizagem de 

temas brasileiros.

I   − graduação em Letras;
II  − mestrado ou Doutorado em Língua 

Portuguesa ou Linguística Aplicada, desejável;
III − experiência no ensino de língua portuguesa, 

na variante brasileira, para estrangeiros;
IV  − fluência em alemão comprovada (nível de 

entrada: B1-B2 CEFR);
V   − fluência em inglês, desejável. VI. experiência 

no trabalho com o CELPE-BRAS (aplicação, 
preparação de estudantes), comprovada por 

instituição ligada ao CELPE-BRAS.

I  - Remuneração de € 400,00 mensais, dos quais poderão ser deduzidas despesas com seguro médico e encargos fiscais;
II - Uso de facilidades da universidade necessárias ao desempenho do trabalho do leitor,compartilhado com outros 

professores do departamento;
III- Apoio ao desenvolvimento das atividades acadêmicas internacionais do leitorado (comunicação, marketing e fundos 

adicionais sujetos à disponibilidade);
IV - Apoio à mobilidade de cooperação acadêmica com a Ibero-América, sujeto à disponibilidade de fundos;

V  - Vínculações coas instituções regionais da universidade em Heidelberg (Centro de Estudos Ibero-Americanos de 
Heidelberg, HCIAS) e em Santiago do Chile (Centro Latino-Americano de Heidelberg, HCLA) e integração ás respectivas 

redes de cooperação acadêmica.

 $         2.000,00 

Vietnã
Universidade de 

Hanói

I - ministrar aulas de conversação para alunos do segundo e do terceiro anos do curso 
de graduação em português, além de disciplinas com conteúdos de linguística, cultura 

e literatura brasileiras;
II - conduzir pesquisas e orientar grupos de alunos em estudos científicos;

III - participar das atividades da Universidade e, em particular, do Departamento de 
Português (Semana

Cultural, Dia da Língua Portuguesa);  IV -  disponibilidade para
colaborar com colegas e estudantes.

I- mestrado (em português, língua estrangeira, 
linguística ou literatura); II - experiência didática, 

especialmente no ensino para estudantes 
estrangeiros.

I - Acomodação em quarto individual, com banheiro e limpeza diária, em alojamento da Universidade, com valor mensal 
de 5 milhões de dongs (equivalente a 215 dólares). Caso o leitor prefira acomodação fora da universidade, poderá 

receber essa quantia em dinheiro;
II - Subsídio mensal de 1,5 milhão de dongs (equivalente a 65 dólares, valor máximo oferecido a leitores estrangeiros 

segundo o regulamento da Universidade);
III - Auxílio-transporte no valor de 1,5 milhão de dongs (equivalente a 65 dólares).TOTAL: 8 milhões de dongs (345 

dólares).

 $         2.000,00 

Finlândia
Universidade de 

Helsinque

I - contribuir com o ensino de cursos da vertente brasileira da Língua Portuguesa, de 
Cultura, Literatura,

 História e Sociedade Brasileiras, 
 II - consolidar o status dos Estudos Brasileiros na Universidade de Helsinque 

 III - auxiliar os estudantes interessados em diferentes aspectos acadêmicos do Brasil a 
se desenvolverem em suas especialidades.

 IV - ministrar aproximadamente 50% dos cursos em língua portuguesa no âmbito do 
departamento de Letras ("Portuguese Philology") e outros 50% no âmbito do 

departamento de Estudos Culturais/Estudos Latino-americanos.

I - doutorado em Literatura Brasileira ou 
Linguística;

 II - preferencialmente com publicações recentes 
ou projetos em andamento nessas áreas;

 III - excelente domínio oral e escrito de língua 
inglesa, que possibilite ministrar aulas nesse 

idioma;
 IV - Habilidade em comunicação intercultural.

I - auxílio-moradia no valor máximo de 12.000 euros anuais.  $         2.000,00 

China
Universidade de

 Pequim

I - Ministrar aulas de português como língua estrangeira nos níveis básico, 
intermediário e avançado, conforme a programação da universidade e adequando-se 

às diretrizes pedagógicas da universidade;
 II - Participar de atividades dirigidas aos alunos promovidas pela Universidade de 

Pequim e/ou Embaixada do Brasil. III - Auxiliar em contatos entre a Universidade de 
Pequim e as universidades brasileiras, bem como entre os alunos e instituições 

universitárias brasileiras, apoiando os alunos na preparação de documentação para 
inscrição em programas e atividades de interesse.

I - graduação em Letras,  licenciatura em Língua 
Portuguesa,  mestrado ou doutorado em 

Linguística,Literatura ou áreas afins;
II - experiência no ensino de língua portuguesa 

(variante brasileira) para estrangeiros;
III - fluência na língua inglesa;

 IV - Capacidade de desenvolver trabalho de 
forma independente e em equipe; 

 V - Preferência para candidatos que comprovem 
experiência com aplicação do CELPE-BRAS e 

preparação de estudantes para o exame.

 
 I - Apoio na solicitação de visto e permissão de permanência;

 II - Dormitório mobiliado;
 III - Seguro-saúde em caso de acidente grave e de hospitalização;

 IV - Passagem aérea de ida e volta na classe econômica, de preço de até CNY15,000, uma vez por cada dois anos;
 V - Acesso às instalações da universidade necessárias ao desempenho do trabalho do leitor (biblioteca, internet, 

restaurante universitário, etc.).

 $         2.500,00 

ANEXO I - LISTA DAS UNIVERSIDADES PARCEIRAS



Colômbia
Universidade Nacional 

de Colombia (UNAL)

I - promover o ensino da língua portuguesa e da cultura brasileira entre os estudantes 
da UNAL, com destaque para a área de letras; 

 II -promover o ensino da literatura brasileira entre todos os alunos da UNAL 
interessados; 

 III - orientar projetos estudantis sobre língua portuguesa e cultura brasileira;
 IV - promover o intercâmbio acadêmico entre a UNAL e instituições brasileiras de 

ensino superior; 
 V - realizar sessões informativas sobre bolsas e oportunidades de estudo no Brasil.

I - especialista em língua portuguesa e literatura e 
cultura brasileiras;

 II - experiência em pesquisa e no ensino de 
português;

 III - título de mestrado, no mínimo.

I -  espaço de trabalho (mesa com computador e telefone fixo) e a divulgação necessários para que o leitor possa 
desenvolver adequadamente suas funções; 

 II - ajuda de custo para o financiamento, pelo leitor, de seguro saúde e outras despesas (102 pontos por mês, sendo um 
ponto

 equivalente ao valor de um dia do salário mínimo legal vigente, tendo-se como resultado aproximadamente 3 milhões 
de pesos colombianos, ou cerca de 4 mil reais, mensais).

 $         2.000,00 

Índia
Universidade 

Jawaharlal Nehru 

I - Promover o ensino da língua e cultura brasileira; 
II - promover a aplicação e difusão do CELPE-BRAS; 
III - orientar pesquisas sobre o Brasil e seu idioma

I - Graduação em Letras, grau mínimo de Mestre 
(Doutorado recomendável); 

II - Experiência como professor de português 
(variante brasileira) como língua estrangeira; 

Fluência em inglês comprovada segundo 
especificações do edital;  

III - Será concedida preferência a candidatos que 
comprovem: 

 a) Experiência no trabalho com o Certificado de 
Proficiência em Língua Portuguesa para 

Estrangeiros - CELPE-Bras (pesquisa, aplicação, 
preparação de estudantes), comprovada por 

instituição ligada ao CELPE-Bras; 
 b) Conhecimentos de literatura brasileira, de 

cultura brasileira, de estudos interculturais, de 
estudos literários, de tradução e de 

interpretação; 
 c) Produção científica apropriada ao cargo a ser 
ocupado; d) Capacidade de desenvolver trabalho 

em equipe; 
 e) Capacidade de supervisionar estudos de pós-

graduação.

I - Alojamento em apartamento no campus da universidade, eletricidade e abastecimento de água; 
II - Acesso ao Centro de Saúde da Universidade; 

III - Acesso à biblioteca da Universidade; 
IV - Instalações de escritório, serviços de secretaria e uso de instalações da universidade necessárias ao desempenho do 

trabalho do leitor.

 $         2.500,00 

Guiné Equatorial
Universidade Guinea 

Ecuatorial
Planejar cursos de português na UNGE

I - Professor com experiência no ensino de 
Português Língua Estrangeira

I - Espaço físico, acomodação para o leitor, burocracia administrativa e seguro de saúde  $         3.500,00 

Espanha
UnUniversidade 
Complutense de 

Madri (UCM)

I - Apoio ao ensino de língua e cultura portuguesas em módulos acadêmicos optativos 
("minors").

I - Conhecimento de espanhol e didática de 
ensino de língua portuguesa.

I - Seguro-saúde e bolsa complementar mensal de manutenção, em valor a ser negociado com a Vice-Reitoria de 
Assuntos Internacionais, 

II - Recursos materiais necessários para o desempenho de suas funções.

 $         2.000,00 

Espanha
Universidade de 

Santiago de 
Compostela  (USC)

I - Apoiar o desenvolvimento de visão pluricêntrica da língua portuguesa. 
II - Contribuir para o conhecimento linguístico e cultural mútuo entre o português na 

variante brasileira e o galego. 
III - Contribuir para o estabelecimento de redes acadêmicas entre a USC e instituições 

brasileiras.
IV - Lecionar em nível de graduação (e,eventualmente, de pós-graduação), em 
disciplinas de língua portuguesa, literatura brasileira e cultura do Brasil ou com 

conteúdos vinculados; 
V - Elaborar materiais didáticos de língua portuguesa na variante brasileira; 

VI - Produzir material de apoio para ensino de literatura e cultura brasileiras;
VII - Apoiar e criar iniciativas e eventos tanto culturais como científicos relacionados 

com o Brasil, a língua portuguesa e o diálogo entre os espaços lusófonos.

I - graduação em Letras-Português e título de 
mestre, 

II - experiência docente em língua portuguesa na 
variante brasileira, em literatura e cultura 
brasileiras e, eventualmente, na vertente 

comparada das literaturas de língua portuguesa. 
III - Requer-se, ademais, familiaridade com "e-
learning" (ensino digital) e "blended learning" 

(ensino semipresencial).

I - custos sociais da contratação de aproximadamente  9.600 euros anuais;
II - atenção médica no Sistema Nacional de Seguridade Social e no Serviço de Vigilância da Saúde da USC;

III - posto de trabalho em gabinete da Faculdade de Filologia,com equipamento informático e acesso à rede;
IV - possibilidade de alojamento no Sistema Universitário de Residências da USC, nas condições estabelecidas para trabalhadores 

da universidade;
V - acesso a todos os serviços oferecidos pela USC nas condições disponíveis para seus trabalhadores (bibliotecas, atividades 

desportivas, creche, etc.);
VI - integração em quadro de pessoal experiente e dinâmico, formado por oito docentes do quadro e um leitor de português

lusitano (cuja presença institucional na USC remonta ao ano 1931);
VII - possibilidade de vinculação a um dos grupos de pesquisa coordenados pelo Departamento de Filologia Galega ("Análises
de aspectos linguístico-literários na Lusofonia" e "Estudos dos sistemas culturais galego, luso, brasileiro e africanos de língua 

portuguesa"); e 
VIII - facilidades de inscrição em cursos de mestrado e doutorado da USC, sem isenção de pagamento dos preços públicos 

correspondentes e sempre que se cumpram os requisitos exigidos.

 $         2.000,00 



França (Guiana 
Francesa)

Universidade da 
Guiana

I - oferta de curso de português como língua estrangeira, apoio em projeto pedagógico 
de formação de professores de português como língua estrangeira e orientação de 

TCCs e Mestrados sobre língua portuguesa e literatura brasileira; II - ensino de língua 
portuguesa (básico a avançado), literatura brasileira e tradução.

I - graduação em letras, licenciatura em língua 
portuguesa, experiência como professor de 
português (variante brasileira) como língua 

estrangeira, capacidade de organizar e ministrar 
cursos de língua portuguesa e literatura 

brasileira; II - Será concedida preferência a 
candidatos que comprovem: 

 a) Experiência no trabalho com o Certificado de 
Proficiência em Língua Portuguesa para 

Estrangeiros - CELPE-Bras (pesquisa, aplicação, 
preparação de estudantes), comprovada por 

instituição ligada ao CELPE-Bras; 
 b) Conhecimentos de literatura brasileira, de 

cultura brasileira, de estudos interculturais, de 
estudos literários, de tradução e de 

interpretação; 
 c) Produção científica apropriada ao cargo a ser 
ocupado; d) Capacidade de desenvolver trabalho 

em equipe; 
 e) Capacidade de supervisionar estudos de pós-

graduação.

I - complementação de salário de EUR 1.000 (compatível com a prática das universidades); 
II - acesso ilimitado às instituições e aos serviços oferecidos pela instituição (SIM); 

III - seguro de saúde (SIM); 
IV - uso dos recursos da universidade necessários ao desempenho do trabalho do leitor, compartilhado com outros 

professores do Centro de Recursos Linguísticos, CRL (SIM), e o Centro de Humanidades; curso de línguas estrangeiras 
aplicadas, português-inglês (SIM).

 $         2.000,00 

Bélgica Universiteit Gent

I - Preparar e ministrar curso de língua no nível B2 de proficiência da língua portuguesa 
e com especial ênfase na variedade brasileira.

II - Preparar e ministrar aulas sobre as particularidades lingüísticas da variante 
brasileira.

III - Preparar e ministrar aulas sobre aspectos culturais da história e da sociedade 
brasileira.

IV - Participação em atividades extracurriculares que valorizem o conhecimento e a 
visibilidade do português (cultura).

V - Participação na orientação de pesquisas realizadas por alunos de graduação, pós-
graduação e eventualmente doutorados.

I - Doutor em Língua, Lingüística ou Literatura 
Brasileira, com especialização em Lingüística e na 

variante brasileira.
II - Experiência com o ensino de Português Língua 

Estrangeira, e especificamente para alunos de 
programas de Línguas e Literaturas.

III - Recomenda-se a experiência de trabalhar com 
alunos que também tenham conhecimentos de 

espanhol.
IV - Conhecimento avançado de inglês é 

recomendado.
V - Amplo conhecimento da cultura e da 

sociedade brasileira.
VI - Capacidade de trabalhar em equipe.
VII - Capacidade de organizar cursos de 

proficiência em língua portuguesa, lingüística e 
cultura portuguesa.

VIII - Experiência em pesquisa acadêmica.
IX - Experiência com a supervisão de pesquisas 

realizadas por alunos não graduados em temas de 
Língua Portuguesa.

I - Uma bolsa adicional do CESAM para visitantes da América Latina, no valor máximo de 1000 € 
(https://www.ugent.be/cesam/en/funding/scholarships-ugent.htm) 

II - Seguro cobrindo todos os custos relacionados ao possível local de trabalho acidentes, responsabilidade civil durante 
a atividade universitária; seguro opcional de hospitalização e seguro de viagem. 

III - Acesso a todas as instalações de pesquisa e ensino, incluindo um escritório com todo o material necessário, um 
laptop, acesso à Internet, biblioteca, etc. 

IV - Acesso aos serviços oferecidos pela instituição (incluindo um e-mail pessoal, instalações esportivas, 
estacionamento, restaurante universitário; eventos da rede e da comunidade, etc.). 

V - Compensação pelos custos de transporte para o transporte regular entre a acomodação e o campus. 
VI - Possibilidade de alugar estúdio na residência da universidade; o primeiro mês será oferecido pelo departamento. 

VII - Orientação após a chegada (incl. Registro para um cartão de identificação belga).

2.000,00$          

Senegal
Universidade Cheikh 

Anta Diop (UCAD)
I - Habilidade linguística e cultural, irá ministrar cursos nas áreas de literatura, cultura e 

civilização;

I  - O leitor deve ser titular de mestrado ou 
doutorado e apresentar conhecimento nas áreas 

de literatura, cultura e civilização;
I - Hospedagem e material didático para os cursos a serem ministrados. 3.000,00$          

Peru

A Universidade 
Nacional Maior de San 

Marcos do 
Peru(UNMSM)

I - Fortalecer a aliança entre os acadêmicos brasileiros e peruanos.

II - Desenvolver sensibilidade pela Literatura e Cultura Brasileiras.

III - Promover a aprendizagem da Língua Portuguesa.

I - Formação acadêmica universitária em 
Literatura ou Lingüística. Leitor de Literatura 
Brasileira, que possa desenvolver aspectos da 

Cultura Brasileira e divulgar a Língua portuguesa.

I - Escritório compartilhado para professores visitantes. 

II -Clínica Universitária pode dar atenção a questões básicas de saúde.
2.500,00$          



Itália
Università “Gabriele 

d’Annunzio”, de Chieti-
Pescara

I - Promover a aprendizagem da língua portuguesa entre os estudantes inscritos nos 
cursos universitários (cerca de 50 estudantes), com a finalidade de desenvolver 

competências linguístico-comunicativas, em modalidade oral e escrita, segundo o 
contexto de uso e das especificidades das realidades culturais da língua portuguesa, 

especialmente do português brasileiro (norma culta). Além disso, os aspectos culturais, 
a História e a Geografia, a Literatura e as artes em geral, patrimônio da construção do 
Brasil contemporâneo são o fulcro das atividades desenvolvidas pelo Leitor de língua 
portuguesa, através de aulas que prevejam também a metodologia Blended-Learning.
II - Apoio ao professor dos cursos de português do Dipartimento di Lingue, Letterature 

e Culture Moderne para que os alunos atinjam os níveis de proficiência linguística 
indicados no regulamento dos seguintes cursos:

     a) Laurea in Lingue e Culture Moderne (Licenciatura)
     b) Língua portuguesa I ano, II ano e III ano

     c) Laurea Magistrale  in Lingue e Letterature Moderne (Mestrado)
     d) Língua portuguesa I ano e II ano

III - Participar das atividades de Seminários e avaliação intermediária e final, 
colaborando com o professor titular dos cursos, com a finalidade de oferecer aos 

estudantes uma importante referência profissional e humana.
IV -  20 horas/aula semanais de atividade linguística e cultural com os estudantes; 

VI -  10 horas semanais de orientação aos estudantes;
VII - Disponibilidade para colaborar na organização de seminários e jornadas de estudo 

organizadas pelo professor titular. 

Professor com formação universitária nas 
seguintes áreas: Linguística, Linguistica Aplicada, 

Literatura Brasileira, Cultura Brasileira.

I - Disponibilidade para compartilhar escritório de trabalho com Leitores de outras línguas; 
II -Possibilidade de alojamento junto à “Casa dello Studente” no Campus de Chieti, com preço especial 

III - 800/1000 dólares mensais.
2.000,00$          

Israel

Universidade 
Hebraica de Jerusalém 

(HUJ)

I- Ensino de português para níveis iniciante e avançado, curso de conversação para 
ambos os níveis e curso de cultura brasileira. 

II- Carga horária de atividades acadêmicas de até 16 horas semanais, durante o ano 
letivo regular e de acordo com as necessidades da Universidade, principalmente 

lecionando cursos (até 12 horas semanais).
III- Além de seu papel precípuo de ensino da língua portuguesa e da cultura brasileira, 

o leitor deverá também incrementar a cooperação acadêmica entre Brasil e Israel, 
incentivando a mobilidade acadêmica e parcerias nas áreas de pesquisa, educação 

superior e economia criativa.

I- Professor de língua portuguesa com experiência 
no ensino de não-falantes de português (com 
preferência para titular de doutorado ou ao 

menos de mestrado em literatura, linguística, 
estudos culturais ou áreas afins). 

II- Profissional capaz de lecionar cursos sobre 
cultura brasileira (literatura, cinema, música, arte 

e afins). 
III- Fluência em inglês.

I- Seguro médico; acomodação em quarto individual no campus; 
II- Apoio logístico ao ensino e pesquisa do leitor, com previsão de escritório, computador e acesso à biblioteca e a todas 

as instalações disponíveis para o corpo docente da HUJ.
2.000,00$          

Japão
Universidade da 

Província de Aichi - 
Nagoia

I- Docência de português como língua estrangeira nos níveis
elementar, básico, intermediário e avançado (inclusive no

curso de pós-graduação);
II- Realizar atividades e seminários no Multilingual Learning

Center (iCoToBa) da universidade;
III- Apoiar a elaboração de materiais didáticos;

IV- Apoiar estudantes que queiram fazer intercâmbio no Brasil
e auxiliar em acordos bilaterais entre a Universidade da

Província de Aichi e universidades brasileiras;
V- Participar na organização de conferências e simpósios;
VI- Participar na organização de atividades de extensão

cultural voltadas à comunidade local.

I- Mestrado em Linguística, Português ou Letras. 
Será

concedida preferência a candidatos com 
licenciatura em

ensino de português como língua estrangeira 
(PLE);

II- Experiência em ensino de português como 
língua

estrangeira;
III- Preferência para candidatos que comprovem 

experiência com
aplicação do CELPE-BRAS e preparação de 

estudantes para o
exame;

IV- Capacidade de ministrar aulas sobre cultura e 
sociedade

brasileiras também em inglês.

I- alojamento nas proximidades do "campus" (aluguel entre 50
mil e 75 mil ienes mensais - na escolha do alojamento serão

levadas em consideração as preferências do Leitor
selecionado);

II- acesso livre às bibliotecas;
III- uso dos recursos da universidade para fins pedagógicos;

IV- sala de trabalho para o Leitor com computador, telefone e
acesso à internet;

V- endereço de e-mail institucional da universidade.

2.500,00$          



Dinamarca
Universidade de 

Copenhague

I - Proficiência instrumental (compreensão de texto e auditiva, expressão elementar 
escrita e oral), parcialmente pelo método comparativo com a língua espanhola, com o 

objetivo de habilitar para a leitura de textos técnicos em português e para a 
comunicação instrumental em português; competência requerida para facilitar o 

intercâmbio e a cooperação bilateral entre profissionais dinamarqueses e brasileiros, 
incluindo estágios, projetos de pesquisa de campo e a elaboração de projetos 

científicos em comum. 

II - Aquisição de conhecimentos básicos da cultura brasileira, no tocante à história, às 
principais expressões culturais e ao pensamento social, bem como aos sistemas social, 

político e econômico. III - Leitorado de Português Brasileiro e Cultura Brasileira, 
destinado a ministrar cursos de Português instrumental como língua profissional e 
Cultura Brasileira, no âmbito to perfil eletivo "Estudos Brasileiros", o qual atende 

estudantes de graduação, pós-graduação, extensão e universidade aberta, 
provenientes de todas as faculdades, com enfoque no curso de Espanhol/Estudos 

Latino-Americanos da Faculdade de Humanidades, e áreas estratégicas das faculdades 
de Medicina e Ciências Naturais, entre outras. O leitorado colaborará, em pesquisa e 
ensino, com outras áreas que visem à América Latina na sua totalidade, bem como a 

rede de pesquisa sobre América Latina dos Países Nórdicos (NILAS). 

I - Mestre ou Doutor em Língua, Lingüística ou 
Literatura Portuguesa, com especialização em 

Lingüística e na variante brasileira.
II - Experiência com o ensino de Português Língua 

Estrangeira, e especificamente para alunos de 
programas de Línguas e Literaturas.

III - Recomenda-se a experiência de trabalhar com 
alunos que também tenham conhecimentos de 

espanhol.
IV - Conhecimento avançado de inglês é 

recomendado.
V - Amplo conhecimento da cultura e da 

sociedade brasileira.
VI - Capacidade de trabalhar em equipe.
VII - Capacidade de organizar cursos de 

proficiência em língua portuguesa, lingüística e 
cultura portuguesa.

VIII - Experiência em pesquisa acadêmica.
IX - Experiência com a supervisão de pesquisas 

realizadas por alunos não graduados em temas de 
Língua Portuguesa.

I  - Salário mensal de USD 2.400,00, incluindo férias remuneradas de 30 dias por ano; 
II - Seguro saúde; sala individual equipada; inclusão em todas as atividades acadêmicas e acesso a toda a infraestrutura 

do Instituto e da Universidade.
2.000,00$          

Rússia
Universidade Federal 

de Kazan

I - Consolidar a estratégia de longo prazo da universidade no ensino da variante 
brasileira da língua portuguesa com a expectativa de dinamizar cooperação 

interinstitucional com o Brasil.

II - Promoção da cultura e referências sobre o Brasil poderá ser aproveitada em outras 
faculdades, a exemplo da unidade dedicada à licenciatura de professores russos 

voltados ao ensino fundamental e médio;por meio de eventos pontuais e recursos de 
ensino à distância, projetar as atividade do leitor para cidades importantes na região 

centro-sul (a exemplo das cidades de Samara, Uf á e Perm) e leste da Rússia. 

III - Realizar ao menos uma atividade anual de ensino de língua portuguesa e promoção 
da cultura brasileira no Uzbequistão, país com o qual auniversidade mantém laços 

históricos, intensa cooperação universitária e, ademais, planeja abrir, possivelmente 
no próximo ano, campus próprio na capital Tashkent.

I - Licenciatura em letras, com eventuais 
especializações em humanidades

I - Alojamento  em bairro universitário; 

II - Remuneração mensal,que inclui adicionais que variam de acordo com a carga horária, o que equivaleria a 60 mil 
rublos, aproximadamente,no caso de 20 horas aulas semanais; 

III - Seguro saúde por meio de acesso à policlinica da universidade (exames, atendimento,incluindo atendimento 
dentário).

2.500,00$          



Estados Unidos
Universidade de 

Chicago

I - Auxiliar na instrução em sala de aula
II - Cumprir o horário de expediente semanal

III - Ajudar na elaboração de materiais pedagógicos para todos os níveis de ensino e 
participar de eventos relacionados ao programa de português

IV - Participar de eventos promovidos pelo University of Chicago Language Center e 
auxiliar na mesa de conversação semanal em português
V - Auxiliar na criação de conteúdo para mídias sociais

VI - Ajudar a organizar o evento anual Illinois Portuguese Language Connection, 
eventos culturais e workshops

VII - Organizar o Clube de Leitura para alunos de Língua Portuguesa
VIII - Auxiliar na criação de conteúdo para a publicação digital Væranda, organização 

de atividades de divulgação junto à comunidade
IX - Ajudar a organizar viagens de campo com os alunos de português

X - Auxiliar no Projeto de Realidade Virtual
XI - Articular com o Consulado Geral do Brasil na organização de eventos e iniciativas 

relacionadas à promoção da Língua Portuguesa e do culto brasileiro

- Conhecimento avançado de inglês
- Mestrado em língua portuguesa, 

literatura,linguística, estudos brasileiros ou 
educação

- Experiência no ensino do português como 
segunda língua ou língua estrangeira;   - 
Habilidade de criar material pedagógico

- Conhecimento amplo e especialidade na cultura 
e sociedade brasileiras;  - Capacidade de 

trabalhar de forma independente e em grupos
- Experiência em organizar eventos culturais
- Habilidades e experiência em atividades de 
divulgação e relações públicas ("outreach")
- Familiaridade (ou disposição de aprender a 

trabalhar) com ferramentas de ensino online e 
plataformas de mídias sociais

 Acesso à biblioteca
- Treinamento pedagógico (Centro de Línguas deChicago)

- Seguro saúde;- Espaço compartilhado de escritório
- Computador laptop a ser devolvido no final do programa
- Endereço de e-mail;- Carteira de identidade da UChicago

- Apoio administrativo (Departamento de Línguas Românicas e Literaturas)
- Processamento do visto 

3.000,00$          

47.000,00USD                                                                                                                                                                      VALOR TOTAL BOLSAS


