ANEXO I
Modelo de Resumo

Resumo de Projeto de Iniciação Científica e Tecnológica
Os resumos dos projetos de iniciação e tecnológica são publicações com o objetivo de divulgar
sinteticamente todos os projetos desenvolvidos por bolsistas do CNPq e pela comunidade
acadêmica do IFSC. Caso os resultados do projeto tenham sido publicados, o título e resumo
do mesmo devem ser alterados para se evitar plágio.
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Nos últimos anos, o Brasil tem sido destino de imigrantes e refugiados, devido a guerras, crises
econômicas e políticas, desastres ambientais, dentre outros problemas. Muitos tiveram que se deslocar
forçadamente para o país e chegam aqui em busca de abrigo e proteção. Logo de início, percebem a
importância da língua para conseguirem emprego, moradia, ou seja, desafios de diversas ordens que se
impõem no acolhimento. É pensando na necessidade da língua por quem imigra, que essa comunicação
objetiva apresentar um recorte dos resultados de um projeto de pesquisa que investiga práticas
educativas recentes de ensino de Português Brasileiro para imigrantes e refugiados. Primeiramente, uma
revisão sistemática da literatura recente sobre a temática no Brasil foi feita com buscas nos dois portais
da CAPES, a saber, o banco de teses e dissertações e o portal de periódicos. Em seguida, um
questionário foi aplicado a docentes que atuam/atuaram em salas de aula de Português Brasileiro para
imigrantes e refugiados no estado de Santa Catarina. Os dados colhidos foram discutidos e analisados à
luz de autores, tais como Almeida Filho (1992), Bulla (2019), Grosso (2010), Lopez (2016) e Silva (2018).
Resultados indicam que a produção bibliográfica sobre a temática ainda é pouca, incipiente e pouco
aprofundada. No que diz respeito à pesquisa com os docentes-participantes da pesquisa, comprova-se
que seus desafios estão ligados à falta de formação docente na área, especificamente, à falta de
materiais didáticos, à assiduidade e heterogeneidade dos grupos e a evasão, entre outros desafios.
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