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Em um contexto de globalização caracterizado por intensos fluxos migratórios, temos presenciado
uma reestruturação nas propostas de ensino de Língua Não Materna (LNM) cada vez mais alicerçados
em princípios da internacionalização e da competência intercultural dos aprendizes. As novas
configurações que temos hoje estão estruturadas para além de uma abordagem linguístico-discursiva e
se orientam a partir de uma perspectiva didático-pedagógica crítica. Em meio a este cenário, a proposta
do seminário é refletir sobre a dinâmica de funcionamento do Português como Língua de Acolhimento
(PLAc) no Brasil, especificamente no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
(CEFET/MG), a partir da exploração da tríade em que ele é elaborado: dimensão internacional,
desenvolvimento de habilidades/conhecimentos globais e valorização do contexto local. Serão
tratados também temas relativos à legislação migratória brasileira, em especial às políticas linguísticas
específicas para os imigrantes deslocados forçados.
Graduado em Letras pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2003), especialista em
História Pré-hispânica Mexicana pela Universidad Nacional Autónoma de México (2008), cursou
matérias do Mestrado em Linguística Aplicada na Unicamp(2008), na Universidade de São Paulo(2010),
na Universidade Federal de Minas Gerais (2017). Tem ampla experiência no ensino de português para
estrangeiros e com o exame CELPE-Bras na Argentina, México, África do Sul e São Paulo. Participou
como professor voluntário de Português Língua de Acolhimento (PLAc) para imigrantes e refugiados
em um projeto desenvolvido pela parceria entre a Prefeitura de São Paulo, o Sefras (Serviço
Franciscano) e a ONG Refazenda. Cursou o Mestrado em Português Língua Não Materna na
Universidade Aberta de Portugal. Atualmente é doutorando em Estudos de Linguagens no CEFET-MG,
sócio-titular da Associação Mineira dos Professores de Português Língua Estrangeira (AMPPLIE) e
coordenador do Grupo de Estudos Migratórios: acolhimento, linguagem e políticas (GEMALP) do
CEFET-MG.
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