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Fundada no ano de 1900 em Suzhou, na 
província conhecida como n° 1 em educação na 
China, Jiangsu, a Universidade de Soochow 
possui um histórico de mais de 100 anos, 
participando ativamente no projeto 211 do 
Ministério de Educação da China. 

A Universidade destaca-se pela grande 
abrangência de cursos que oferece. No total são 
12 segmentos de ensino, permitindo a realização 
de parcerias da Universidade com mais de 200 
instituições de mais de 30 países diferentes. 
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Histórico de Pioneirismo na China
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 1900: Considerada primeira 
universidade moderna na China 

 1906: Primeira a publicar revistas e 
estudos universitários

 1915: Primeira a oferecer o curso de 
direito

 1917: Primeira a oferecer programas 
de pós-graduação
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Campi da Universidade
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Em seus 4 campi, no qual um 
encontra-se em fase de construção, a 
Universidade de Soochow totaliza uma 
área de ensino de 2.4 km², contando 
com mais de 5,000 colaboradores para 
disponibilizar as melhores condições de 
estudos para cerca de 46,000 alunos.

Campus  
Tiancizhuang

Campus 
Dushu Lake 

Campus 
Yangcheng Lake 

Campus  Wujiang
(em construção)
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Abrangência do Ensino
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Administração

Educação

Filosofia

Medicina

Agricultura

Engenharia

Literatura

Ciências

História

Economia Direito

Artes

Promovendo 12 segmentos de ensino, a Universidade possui 26 escolas 
e faculdades, contando também com 2 institutos de pesquisa. 

• Escola de Humanidades
• Escola de Comunicação
• Escola de Direito Kenneth Wang
• Escola de Negócios Dongwu
• Escola de Ciências Sociais
• Escola de Política e Administração Pública
• Escola de Marxismo
• Escola de Educação
• Escola de Línguas Estrangeiras
• Escola de Ciências Matemáticas
• Escola de Ciência Física e Tecnologia
• Escola de Ciência Óptica e Engenharia
• Escola de Energia
• Faculdade de Medicina

• Faculdade de Química, Engenharia Química e 
Ciência dos Materiais

• Faculdade de Nano-Ciência e Tecnologia
• Escola de Engenharia Têxtil e de Vestuário
• Escola de Ciência da Computação e 

Tecnologia
• Escola de Arquitetura Golden Mantis
• Escola de Metalurgia Shagang 
• Escola de Informação Eletrônica
• Escola de Trens Urbanos e Transportes
• Escola de Música
• Escola de Engenharia Mecânica e Elétrica
• Escola de Artes
• Escola de Educação Física

• Instituto de Pesquisa Jingwen
• Instituto de Pesquisa Tangwenzhi
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Ensino no Exterior
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Dentre as parcerias formadas, a 
Universidade possui mais de 130 
programas de ensino no exterior, os 
quais estão espalhados por mais de 20 
países e regiões. A Universidade de 
Soochow possui uma média anual de 
participação que contabiliza cerca de 
1300 estudantes nos programas 
oferecidos.
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Referência em Educação
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2 3 4

1 16°na China 86°na Ásia

21°na China 409°no mundo

9°na China 45°no mundo

20°na China  404°no mundo

Ranking ESI
Disciplinas Top 1%

✔ Ciência dos Materiais
✔ Química
✔ Medicina
✔ Física
✔ Engenharia
✔ Biologia e Bioquímica
✔ Farmácia e Toxicologia
✔ Neurociência e Ciência 

Comportamental
✔ Imunologia
✔ Matemática
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Pesquisadores e Projetos
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Das pesquisas desenvolvidas ou 
em desenvolvimento na 
Universidade, destacam-se:

✔ Tecnologias catalíticas
✔ Tecnologia anticolisão
✔ Tecnologia de rastreamento
✔ Tecnologia AR
✔ Tecnologia Micro e Nano em 

Materiais flexíveis
✔ Difração dos Materiais
✔ Tecnologia em IA

Li 
Yanguang

Kang 
Zhenghui

Cheng 
Liang

Liu Yang

Wang 
Chao

Guo Xia

He 
Jihuan

Cheng 
Ru

Deng 
Chao

Feijen
Jan

Meng 
Fenghua

Yang 
Kai

Zhang 
Qiao

Li 
Shutang

Liu 
Zhuang

Zhong 
Zhiyuan
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Cooperação Internacional em Pesquisa
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Centro de Pesquisa em Genoma

Instituto de Pesquisa em 
Nanotecnologia

Laboratório Internacional de 
Nanotecnologia

Laboratório Internacional de 
Metrologia e Controle Tecnológico

A Universidade de Soochow 
possui 22 institutos de 
pesquisa em conjunto com 
outras universidades, muitas 
delas estrangeiras, evidenciando 
a importância destinada ao 
segmento acadêmico e à 
cooperação internacional para o 
desenvolvimento de novas 
pesquisas e teses.
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Escola de Educação no Exterior
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Focados em difundir o idioma e a cultura 
chinesa em outros países, a Escola de 
Educação no Exterior, da Universidade de 
Soochow, oferece diversos cursos 
direcionados a estudantes estrangeiros, 
contemplando também programas 
avançados de negócios e cultura.

O corpo docente conta com mais de 30 
membros, que prezam sua participação 
ativa no desenvolvimento das 
capacidades de seus alunos e de um 
ambiente de aprendizado  de qualidade 
para estes.
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Curso de EAD
em Mandarim e 
Cultura Chinesa

Aprimore suas habilidades 
aprendendo mais sobre o maior 

parceiro comercial do Brasil

Junho - 2020
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Curso de Mandarim e Cultura Chinesa
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O que esperar:

✔ Curso no formato EAD;
✔ Mandarim para iniciantes 

com foco em Business;
✔ Cultura e história da China;
✔ Webinar sobre Negócios 

entre Brasil e China;
✔ Certificado Digital (80 

créditos).
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Informações do Curso
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Descrição:
Curso de Língua e Cultura Chinesa para 
iniciantes no idioma, em formato EAD, 
projetado para possibilitar que os alunos 
aprendam o sistema fonético do Mandarim, sua 
estrutura básica gramatical, expressões e frases 
do dia-a-dia e para negócios, e habilidades 
básicas para escuta, fala e escrita do idioma.

Duração e Horário:
O curso terá início no dia 29/06/2020 e duração 
de 2 meses, com um total de 80 aulas. As aulas 
serão transmitidas ao vivo, de segunda-feira à 
sexta-feira, no período noturno, das 20:30 às 
22:00, horário de Brasília (GMT-3).

Material de estudo:
Como material didático, 
será utilizado o livro Curso 
Padrão HSK – Volume 1, do 
autor Jiang Liping. 

*Será disponibilizado aos alunos em
formato .pdf

Pré-requisitos:
O aluno deve ter Ensino Médio completo, 
além de possuir nível intermediário de inglês 
para compreensão das aulas e velocidade de 
internet suficiente para participar das 
vídeo-aulas que serão transmitidas.
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1. 你好
(“Olá”)

2. 谢谢你 
(“Obrigado(a)”)

3. 你叫什么名字
(“Qual é o seu nome?)

4. 她是我的汉语老师 
(“Elá é minha professora 

de chinês”)

Apresentação do curso e 
introdução das 
atividades, ministrando 
aprendizado de 
expressões do cotidiano.

Aprofundamento na 
leitura, escrita e fala do 
mandarim, focado o 
aprendizado e 
pronúncia de sílabas.

Início de exercícios em 
sala, introduzindo 
conceitos da gramática 
e da cultura chinesa. 

Aprofundamento do 
conteúdo aprendido e 
aprendizado de novas 
palavras.

5. 她女儿今年二十岁 
(“A filha dele tem 20 

anos.”)

6. 我会说汉语 
(“Eu falo mandarim”)

7. 今天几号 
(“Que dia é hoje?”)

8. 我想喝茶  
(“Eu gostaria de um chá”)

Foco em gramática, 
tempos verbais e revisão 
de conceitos, 
complementados por 
aula de cultura.

Revisão do conteúdo 
ministrado nas aulas 1 à 
5, com prática através 
de exercícios em sala

Exercícios de 
conversação para 
adaptação da escuta e 
aprofundamento do 
ensino.

Término da matéria, 
prática com exercícios 
preparatórios para o 
exame final.
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Conteúdo do Curso
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✔ Introdução do Curso
✔ Atividades de Boas-Vindas
✔ Expressões do Cotidiano
✔ Introdução ao 官话 (Mandarim)
✔ Introdução ao 拼音 (Sistema Pinyin)
✔ Os Quatro Tons
✔ Sílabas do Chinês
✔ Numeração
✔ Expressões de sala de aula
✔ Introdução ao 汉字 (Sistema de Escrita)
✔ Ordem de Movimentos na Escrita
✔ Regras do Pinyin
✔ Gramática (pronomes, tempos verbais...)

✔ Cultura chinesa (hábitos e práticas tradicionais)
✔ Diferenciação de pronúncias
✔ Diferenciação de usos
✔ Estrutura dos logogramas
✔ Radicais chineses
✔ Exercícios em sala
✔ Tarefas complementares
✔ Esclarecimento de dúvidas
✔ Teste preparatório
✔ Exame final de proficiência em chinês 

(nível HSK-1)
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*Se considerado satisfatório o desempenho do aluno, a Escola de Educação no Exterior da Universidade de Soochow emitirá e 
encaminhará um certificado digital de graduação em mandarim (nível HSK-1) e cultura chinesa.

Junho - 2020

Método de Avaliação do Ensino

Critérios de Avaliação

Desempenho nas tarefas em aula 20%

Teste em aula + Lições de casa 30%

Avaliação intermediária 20%

Avaliação final 30%

Total 100%

Escala de Classificação

88 - 100 A

78 - 88 B

68 - 78 C

60 - 68 D

Below 60 F
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Valor do Curso:
O investimento para realização do curso é de 
R$ 3.000,00 (três mil reais)

Condições de pagamento:
O valor deverá ser depositado na conta 
bancária do CIECBC, podendo ser realizada a 
transferência do valor integral (R$3.000,00) ou 
em 2 (duas) vezes: metade do pagamento na 
inscrição, ou seja, R$1.500,00 no ato da 
matrícula e o restante, R$ 1.500,00, em um 
período de 05 (cinco) dias corridos antes do 
início do curso.
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Dados Bancários

Favorecido: Centro de Intercâmbio 
Econômico e Comercial Brasil China Ltda.

CNPJ: 19.625.674/0001-00

Banco: Itaú   Agência: 0265    C/C: 22588-8
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Matrícula
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Se interessou pelo curso?

Para realizar sua inscrição, basta entrar 
em contato com a nossa equipe do 
Centro de Intercâmbio Econômico e 
Comercial Brasil | China, instituição 
que faz a representação da 
Universidade de Soochow no Brasil, 
através do e-mail ao lado e 
encaminhar os seguintes documentos:
✔ Currículo (CV)
✔ Atestado de conclusão do Ensino Médio
✔ Carta de apresentação em inglês
 

Contato

E-mail: ciecbc@ciecbc.com
Site: www.ciecbc.com.br 

Escritório em São Paulo

Avenida Dr. Chucri Zaidan, 1550, 
Vila Cordeiro, São Paulo/SP
Tel: (11) 2309-7405
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Webinar Bônus
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Mônica Fang
Presidente do Centro de 
Intercâmbio Econômico e 
Comercial Brasil | China

Li Haitong
Conselheiro do Centro de 
Intercâmbio Econômico e 
Comercial Brasil | China

17

Relações Comerciais entre Brasil e China

Para complementar o conteúdo transmitido 
no curso, o CIECBC irá promover um 
Webinar abordando o panorama de 
negócios e cooperações desenvolvidos entre 
o Brasil e a China ao longo das décadas, com 
participação especial da presidente do 
CIECBC e de um de seus conselheiros, o 
Ex-cônsul de Assuntos Econômicos e 
Comerciais da República Popular da China 
no Estado de São Paulo.
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Obrigado!
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Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos:

ciecbc@ciecbc.com

www.ciecbc.com.br 

mailto:ciecbc@ciecbc.com
http://www.ciecbc.com.br

