
ANEXO AO EDITAL CGCI N° 24/2006 

Nº 
Ordem 

País Instituição Requisitos Auxílio financeiro 
do Governo 

Brasileiro (US$) 

Contrapartida 
estrangeira 

Início previsto 
para as 

atividades 

 
   1.  

Guiana 
Universidade de 
Guiana 

Nível de Mestrado em Lingüística ou 
áreas correlatas, fluência na língua 
inglesa e experiência no ensino do 
Português como segunda língua. 

 
1.200,00 

Moradia.
Janeiro de 2007 

2.   
 

Cameroun 

 
 
Universidade Iaundê 
I 

Nível de graduação com especialidade 
em Língua portuguesa e 

conhecimentos de Literatura e Cultura 
brasileiras, bem como fluência na 

língua francesa. 
 

 
 

1.500,00 

Moradia gratuita, excetuando-
se as taxas de água e luz, e 
status de professor visitante 
para a obtenção do visto. 

 
 

A definir 

3.   
 

Peru 

 
 
Universidade de San 
Pablo de Arequipa 

Nível de graduação com especialidade 
em Língua portuguesa e 
conhecimentos de Literatura e Cultura 
brasileiras; fluência em espanhol e 
disponibilidade para a pesquisa 
acadêmica. 

 
 

1.200,00 

Contrato de trabalho, moradia 
não mobiliada e seguro saúde.

 
 

15/03/07 

4.   
 

Inglaterra 

 
 
Universidade de 
Manchester 

Nível de mestrado com especialidade 
em Língua portuguesa, conhecimentos 
da cultura brasileira e excelente nível 
de inglês. 

 
 

1.200,00 

Bolsa como aluno regular de 
Doutorado em período 
integral nas áreas de Estudos 
Culturais Brasileiros ou 
Hispano-Americanos, 
correspondente a um valor 
anual de US$ 15.000,00. 

 
 
 

Janeiro de 2007 

5.   
 

Uruguai 

 
Universidade da 
República 

Nível de graduação com especialidade 
em Literatura brasileira, Literatura 
latino-americana ou Lingüística. 

 
 

1.200,00 

Alimentação gratuita e 
cobertura médica nas 
instalações da Universidade. 
Facilidades para a obtenção 
de moradia.  

 
 

1º/02/2007 

6.   
 

China 

 
 
Universidade de 
Pequim 

Graduação em Ciências Humanas, 
pós-graduação em Lingüística.  
Fluência em inglês. Experiência 
didática no ensino de língua 
portuguesa, variante brasileira, de 
literatura e cultura brasileiras, bem 

 
 

1.000,00 

Moradia, seguro saúde e apoio 
na obtenção de visto de 

trabalho. 

 
 

Janeiro de 2007 
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como de Teoria literária e Lingüística. 
Conhecimentos e experiência na área 
de Lingüística aplicada e ensino de 
português para estrangeiros. 

7.   
 
 

Trinidad e 
Tobago 

 
 
 
Universidade das 
Índias Ocidentais 

Graduação em Ciências Humanas, 
pós-graduação em lingüística e 
fluência em espanhol. Experiência 
didática no ensino de língua 
portuguesa, variante brasileira, de 
literatura e cultura brasileiras e de 
teoria literária e lingüística. 
Conhecimentos e experiência na área 
de lingüística aplicada e ensino de 
português para estrangeiros. 

 
 
 
 

1.200,00 

Moradia funcional gratuita, 
auxílio complementar de US$ 
245,00 mensais. 

 
 
 
 

15/01/2007 

8.  Chile PUC Santiago Nível de graduação com especialidade 
em Literatura brasileira. 

1.200,00   Seguro saúde. 1º/03/2007

9.  República
Dominicana

   Universidade 
Autônoma de São 
Domingos 

Nível de graduação com especialidade 
em Língua portuguesa e cultura 
brasileira. 

 
1.000,00 

Moradia.
Janeiro de 2007 

 

Última impressão 10/10/06- 


