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O Centro de Línguas e
, Desenvolvimento de

Professores da
Unesp recebeu na parte da
tarde de ontem, a visita da
diretora chinesa Su Yimei do
Instituto Confúcio.

Na ocasião, estava como
acompanhante da mais nova
professora de aulas regulares
d'a líllgua Mandarim do
CLDP, Zhang Yan, que faz
mestrado em Ensino de Chi-
nês como Língua Estrangeira.

Essa é a primeira vez que .
ela éonhece o Brasil e não
muito-diferente dos seus fu-
turos alunos, está se dedican-

. do para aprender aos poucos
um novo idioma. "Devagar
estou aprendendo algumas
coisas em Português. Eu acre-
dito que não exista tanta di-

. ferença com a minha. língua
nativa, há similaridades", ob-
serva.

EU! relação às expectati-
vas de iniciar seu trabalho
como professora, Zhan diz
que está ansiosa e ao mes-
mo tempo confiante. Ela ex-
plica o que 'será desenvolvi-
do com os alunos. "Preten-
do mostrar aos brasileiros,

Professoras chinesas de Mandarim participaram de reunião ontem na Unesp

através das minhas ativida-
des que Chinês não é uma lín-
gua tão difícil de aprender.
Também quero divulgar a
China que é um lugar tão
atraente, estabelecendo la-
ços .de amizades entre esses
dois países".
. O coordenador do CLDP,

João Telles, lembra que o
Centro já recebeu vários vi-
sitantes de países como Es-

r

cerradase serão abertas no-
vas vagas somente no ano
que vem. "Houve uma 'pro-
cura muito grande pelo curso
'com aumento de 70?/oda co-
munidade externa da,Unesp.
.Por isso, é recomendado que
os interessados fiquem aten-
tos aos dez primeiros dias de
março de 2012, porque nes-
se período novos grupos se-
rão abertos", conclui.

tados Unidos, Alemanha,
França, Itália, entre outros.
Para ele, ter uma professora
nativa funciona como um in-
centivo a mais.

As aulas terão início na
próxima segunda-feira, (22),
no período da tarde. Ao todo
serão três turmas com 58 alu-
nos que serão divididos em
quatro grupos.

As inscrições já foram en-
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