GRUPO COIMBRA DE UNIVERSIDADES BRASILEIRAS
CURSO DE INTRODUÇÃO À CULTURA CHINESA
Orientações:
O Curso de Introdução à Cultura Chinesa, oferecido pela Hebei Foreign Studies
University, em parceria com o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, tem por
objetivo apresentar aspectos da cultura chinesa relevantes para a compreensão do modo de
viver, pensar e agir dos povos chineses. Compreender como as diferenças culturais interferem
nas relações pessoais, profissionais, acadêmicas, científicas e comerciais entre indivíduos.
Calendário:
Período de adesão da instituição junto ao
GCUB:
Data limite para envio ao GCUB da lista
dos estudantes pré-selecionados:
Resultado da seleção final:
Data limite para matrícula na Hebei
Foreign Studies University:
Início das aulas:

30 de julho de 2020.
14 de agosto de
2020.
19 de agosto de
2020.
25 de agosto de
2020.
2 de setembro de
2020.

Descrição do curso:
Universidade Anfitriã: Hebei Foreign Studies University.
Carga horária: 45h.
Professora responsável: Ana Qiao.
Periodicidade: Semanal (todas as quartas-feiras).
Horário das aulas: 19h às 22h (horário de Brasília).
Número total de estudantes: cinquenta.
Idioma: Português (com algumas atividades realizadas em inglês).
Plataforma de transmissão: Zoom.
Pré-Seleção:
§

Número de estudantes:
Cada Universidade poderá pré-selecionar até 5 estudantes.

§

Nível de estudos:

Essa edição do Curso de Introdução à Cultura Chinesa é exclusiva para estudantes de
Graduação1.
1 O GCUB discute com a Hebei Foreign Studies University a possibilidade de promover cursos intensivos voltados para

estudantes de Pós-Graduação, Pesquisadores, Professores, Gestores e Técnicos.
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§

Proficiência em inglês:

Os estudantes pré-selecionados devem obrigatoriamente possuir proficiência
avançada em inglês.
A avaliação do nível de inglês dos estudantes pode ser realizada pela própria
Universidade, não sendo necessário enviar ao GCUB certificado formal de proficiência.
Na tabela de pré-seleção dos estudantes, o campo “Nível de Inglês” deve ser preenchido
de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (Common European
Framework of Reference for Languages – CEFR).
Encontre abaixo quadro de referência para preenchimento do campo “Nível de Inglês”:

§

Requisitos para pré-seleção:

Os requisitos para os estudantes estabelecidos pelo GCUB e pela Hebei Foreign Studies
University são:
o Inglês avançado;
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o Estudante de Graduação regularmente matriculado em uma universidade associada ao
GCUB.
Cada Universidade, caso deseje, poderá determinar critérios adicionais para a préseleção interna.
§

Resultado da Pré-Seleção:
Após realizar a pré-seleção, a universidade deve registrar os dados dos estudantes na
Tabela de Pré-Seleção dos Estudantes (documento anexo) e enviar ao GCUB.
Transmissão das aulas:
O curso será realizado por meio da plataforma Zoom.

Os estudantes devem dispor de internet, câmera e microfone para participação nas aulas
e apresentação dos trabalhos.
Seleção Final:
A seleção final dos estudantes será realizada por comissão nomeada pela Hebei Foreign
Studies University e por professores de universidades associadas ao GCUB, nomeados pela
Diretoria.
Para a composição da comissão, a Diretoria do GCUB considerará os critérios de
regionalidade (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul) e de segmento de vinculação
das universidades (Federais, Estaduais e Comunitárias).
Na seleção final, a Comissão levará em consideração a média geral acumulada do
estudante no curso de origem e o nível de proficiência em inglês, ambos informados pela
universidade na Tabela de Pré-Seleção dos Estudantes.
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