
 
 

 

Concurso comemorativo do Dia da Língua Portuguesa 2017 
 

Organização: Departamento de Português da Hankuk University of Foreign Studies e 
Centro de Língua Portuguesa Camões, I.P., na HUFS 

 
Apoios: Embaixadas de Angola, Brasil, Portugal e Timor-Leste. 

 

      
 
 

Objetivos: Estimular todos os estudantes universitários da Coreia do Sul que, não tendo 
o Português como língua materna, o falam e/ou estudam, a escrever e a expressar-se em 
Português dando a sua opinião sobre um dos seguintes temas: 
 
1. Meio ambiente, reciclagem e sustentabilidade 
2. A 4ª Revolução Industrial e as nossas vidas  
3. Cidadania global 
 
Como participar 

1. Escreva um texto argumentativo subordinado a um dos 3 temas acima; 
 

2. o texto não deve ter mais de 3 páginas A4 e deve ser apresentado em documento 
Microsoft Word com um espaçamento de 1,5 entre as linhas e em letra de tipo 
Times New Roman, tamanho 12; 
 

3. o documento Word deve conter apenas  
. o  seu número de telemóvel (em cima, à direita); 
. o tema escolhido;  
. o seu texto. 
 

 
ATENÇÃO! O nome do candidato ou qualquer outro tipo de dado que permita a 
sua identificação NÃO devem aparecer no documento Word. 

 



4. Envie o documento Word como anexo a um e-mail para 
mariajoao.amaral@camoes.mne.pt até ao dia 31 de maio de 2017.  
 
5. No corpo desse e-mail,  indique 
. a designação da universidade que frequenta e do departamento a que pertence (exs.: 
Universidade Dankook, Departamento de Português; HUFS, Departamento de Estudos 
Internacionais; Seoul National University, Departamento de Espanhol...); 
. o seu número de telemóvel;  
. o seu nome completo; 
. a designação do curso que frequenta; 
. o ano do curso que frequenta (2º ano, 3º, 4º); 
.  o número de meses ou anos durante os quais viveu e / ou estudou português num país 
de língua oficial portuguesa; 
. o nome desse país. 
 
Júri: Os textos dos concorrentes serão avaliados por professores de Português Língua 
Estrangeira de acordo com 2 categorias –  principiantes e  não principiantes –
considerando-se não principiantes os estudantes que tenham vivido e/ou frequentado 
aulas de Português por mais de 6  meses em países onde o Português é língua oficial. 
 
 
Valor dos Prémios  
 
Categoria principiantes 
1º lugar - 300,000 won 
2º lugar - 200,000 won 
3º lugar - 100,000 won 
 
Categoria não principiantes 
1º lugar - 400,000 won 
2º lugar - 300,000 won 
3º lugar - 200,000 won 
 
Publicação dos resultados: 6 de junho de 2017 em  
http://portuguese.hufs.ac.kr  
http://www.facebook.com/clpcamoeshufs 
 
 
Entrega dos prémios: 10 de junho de 2017, em cerimónia comemorativa do Dia de 
Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas na residência do Senhor 
Embaixador de Portugal na República da Coreia. 
 
Para mais informações ou esclarecimentos, entre em contacto com Maria João 
Amaral, usando o seguinte endereço de email:   mariajoao.amaral@camoes.mne.pt  
 
 

mailto:mariajoao.amaral@camoes.mne.pt
http://portuguese.hufs.ac.kr/
http://www.facebook.com/clpcamoeshufs
mailto:mariajoao.amaral@camoes.mne.pt

