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Edital Nº 01/2020-NINTER/IPÊ 

de Pré-seleção para Participação no Curso de Introdução à Cultura Chinesa, 

através do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB) 
  

Este edital define as regras do processo de pré-seleção de 05 (cinco) candidatos da 

UFRPE ao Curso de Introdução à Cultura Chinesa oferecido pela Hebei Foreign 

Studies University (HFSU), através do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras 

(GCUB), conforme cronograma abaixo.  

 

1. Das informações gerais sobre o curso   

O Curso de Introdução à Cultura Chinesa, com carga horária de 45 horas, gratuito, será 

realizado a distância, com aulas em português e em inglês, realizadas às quartas-feiras, 

das 19h às 22h (horário de Brasília), em 15 (quinze) encontros remotos. O início das 

aulas está previsto para o dia 2 de setembro de 2020. 

 

1.1 Da Ementa, Objetivo e Metodologia do Curso 

EMENTA 

Aspectos relevantes da cultura chinesa para a compreensão do modo de pensar e agir do 

povo chinês. Conhecimentos panorâmicos de história, política, aspectos linguístico-

culturais, valores e hábitos culturais. Interculturalidade e interação nas relações sociais e 

comerciais entre brasileiros e chineses. Relações acadêmicas, científicas e comerciais 

entre o Brasil e a China.  

 

OBJETIVO 

Conhecer 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. 

 

METODOLOGIA 

Leitura e discussão de artigos de livros, revistas e jornais; apresentação de filmes, 

música e vídeos; pesquisa e apresentação de seminários a partir de temas escolhidos 

pelos estudantes; exposição e manifestações culturais e artísticas; palestras proferidas 

por especialistas convidados. 

 

 



2. Dos Pré-Requisitos para Participação no Curso 

 

2.1 Ser estudante de Graduação regularmente matriculado até 2020.1 na Universidade 

Federal Rural de Pernambuco (associada ao GCUB), nas Unidades Acadêmicas: Sede, 

UAST e UACSA. 

 

2.2 Apresentar Histórico Escolar com média igual ou superior a 7,0 (sete) ou documento 

comprobatório da nota do ENEM (para alunos de 1º período). 

 

2.3 Ter nível avançado de proficiência em inglês.    

 

2.4 Ter disponibilidade de tempo e de equipamento (computador desktop ou laptop, ou 

smartphone, com acesso à Internet) para realização da entrevista de pré-seleção e para 

realização das atividades do curso, caso seja selecionado. 

 

 

3. Do Processo de Seleção  

 

O processo de seleção para participação no curso de Introdução à Cultura Chinesa da 

Hebei Foreign Studies University (HFSU) é dividido em duas etapas: I- Pré-Seleção, 

realizada pela universidade associada ao GCUB; II- Seleção Final, realizada por 

Comissão constituída por Professores da Hebei Foreign Studies University e das 

Universidades Associadas ao GCUB. 

 

3.1 O (a) candidato(a) da UFRPE deverá inscrever-se através do link: 

http://survey.ufrpe.br/, até as 23h 59min do dia 05 de agosto de 2020,  preenchendo o 

formulário com as informações cadastrais e anexando os documentos I e II. Os 

documentos devem ser submetidos em formato pdf com limite máximo de 2mb. 

 

I- Histórico Escolar até o último semestre (2019.2) do curso (alunos de 1º período 

devem anexar documento comprobatório da nota do ENEM); 

 

II - comprovante de nível avançado de língua inglesa, podendo aí incluir-se: 

 

a) certificado ou diploma de curso de língua inglesa, realizado em instituição pública ou 

privada; ou 

 

b) certificado de teste de proficiência internacional (por exemplo, TOEFL ITP, TOEFL 

IBT, IELTS, FCE etc.); ou 

 

c) outro certificado comprobatório do nível de proficiência, emitido por instituição 

pública ou privada, a ser avaliado pelo Núcleo de Internacionalização da UFRPE. 

 

 

3.2 O(a)s candidato(a)s com inscrição homologada serão submetido(a)s a uma avaliação 

oral (entrevista), no dia 07 de agosto de 2020, realizada remotamente, através da 

Plataforma Zoom ou Google Meet, por comissão designada pelo Núcleo de 

Internacionalização (NINTER/IPÊ) da UFRPE, em horário agendado e informado 

previamente. A entrevista terá duração média de 10 a 15 minutos, com o objetivo de 

verificar o nível de compreensão e produção oral do(a) candidato(a). 

http://survey.ufrpe.br/


 

3.3 Serão classificado (a)s para a etapa de seleção final o(a)s candidato(a)s que 

cumprirem os requisitos definidos em 3.1 e 3.2 e obtiverem nota mínima de 7,0 (sete) 

na avaliação oral (entrevista). 

 

3.4 Os casos de empate na avaliação oral serão resolvidos observando-se: a) maior 

média do Histórico Escolar; b) vínculo mais antigo com a UFRPE.  

 

3.5 A lista dos selecionados da UFRPE será enviada até 14 de agosto ao GCUB, que 

encaminhará aos candidatos as orientações para a etapa de seleção final. 

 

 

4. Das Disposições Finais 

 

4.1 Ao efetuar sua inscrição, o(a) candidato(a) manifesta ciência e concordância com 

todos os termos do presente Edital, sendo de sua única e inteira responsabilidade a 

observância e cumprimento das regras estabelecidas. 

 

4.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo Núcleo de Internacionalização 

(NINTER/IPÊ) da UFRPE. 

 

4.3 Quaisquer dúvidas e informações podem ser enviadas através de e-mail 

para chamado.ipe@ufrpe.br. 

 

 

 

Recife, 03 de agosto de 2020. 

 

 

 

CRONOGRAMA 

Inscrições para Pré-Seleção 03 a 05 de agosto     

Entrevista 07 de agosto 

Resultado da Pré-Seleção 11 de agosto 

Data limite para envio ao GCUB da lista dos 

estudantes pré-selecionados: 
14 de agosto de 2020. 

Resultado da seleção final: 19 de agosto de 2020. 

Data limite para matrícula na Hebei Foreign 

Studies University: 
25 de agosto de 2020. 

Início das aulas: 2 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

mailto:chamado.ipe@ufrpe.br


ANEXO 

PROGRAMA PRELIMINAR DO CURSO 

 

Semana 1 

Introdução ao curso/sondagem do perfil dos alunos e seus 

conhecimentos sobre a China. 

A Rota da Seda (Rota e Cinturão); 

Trabalho: Filme: O último imperador. 

 

Semanas 2 / 3 

A China nos jornais: 

A China hoje – Desenvolvimento econômico. 

Relação Brasil-China 

 

 

Semana 4 / 5 

Vídeos: festividades da China; 

Ano Novo Chinês: Festival Lanterna; Dia do Barco de Dragão; 

Dia 

dos Namoradas; Mid-Autumn Festival; Dia dos Idosos (Duplo 

Novo); 

Apresentação de trabalhos dos alunos. 

 

Semana 6 

Geografia da China: 

- os cantões/regiões, divisão administrativa, etnias, e seus climas; 

- principais pontos geográficos (rios, montanhas, lagos, etc). 

 

Semana 7 

Questões culturais: 

- modos e costumes: a família, o casamento, a contenção 

populacional; 

- 'guanxi' e a rede de relacionamentos na China. 

Semana 8 Apresentação de trabalho da primeira avaliação 

 

Semana 9  

História da China: principais períodos, as dinastias, as grandes 

invenções; 

Dinastia Qin; Dinastia Han; Dinastia Song. 

 

Semana 10 

Três reinados; 

Dinastia Sui; 

Dinastia Tang. 

 

Semana 11 

 

Dinastia Yuan; Dinastia Ming; Dinastia Qing; 

República popular da China; Guerra Contra Japoneses. 

 

 

Semana 12 

 

Confúcio e Confucionismo: 

- quem foi e o que fez, suas ideias; 

- a influência de suas ideias no modo de viver de hoje; 

- confucionismo e taoismo. 

Cristianismo e religião. 

 

Semana 13 

Medicina Tradicional Chinesa; 

Arte da China： Caligrafia e pintura chinesa; 

Kungfu. 

 

Semana 14  

Turismo na China; 

Culinária chinesa: as diferenças regionais, a simbologia; 

A cerimônia do chá. 

 

Semana 15 

Literatura chinesa: principais expoentes 

- literatura clássica; 

- literatura moderna. 

Apresentação de trabalho da segunda avaliação 

 

 


