
                                                                                                     
 

 

Chamada para o 20º "CHINESE BRIDGE" 

Concurso de Proficiência Chinesa para Estudantes 

Universitários Estrangeiros - Preliminares Regionais do Brasil 

A todos os estudantes da Língua Chinesa da região do Rio de Janeiro: 

A fim de inspirar os jovens brasileiros a aprenderem a língua e cultura 

Chinesa com entusiasmo, melhorar a sua compreensão e ao mesmo tempo 

proporcionar-lhes um palco para mostrarem as suas capacidades, estão 

abertas as inscrições para seleção dos concorrentes do 20ª "Chinese 

Bridge" a ser realizada na China, de Setembro a Outubro de 2021. As finais 

globais do Concurso de Proficiência Chinesa para Estudantes 

Universitários Estrangeiros realizar-se-ão no Brasil no início de Junho 

deste ano. Seguem as especificações do programa para o evento: 

1. Modalidade do concurso 

Há 18 anos, o concurso "Chinese Bridge" para estudantes universitários 

tem sido realizado no Brasil e vem gradualmente sendo reconhecido pelos 

estudantes e profissionais da Língua Chinesa. A situação atual do novo 

coronavírus no Brasil ainda é muito grave, mas os Institutos Confucius e 

e Confucius Classroom têm superado diversas dificuldades e o ensino on-

line de chinês está ocorrendo sem interferências. Ao mesmo tempo, foi 

realizada uma série de atividades on-line para acumular certa experiência e 

alcançar bons resultados. Portanto, de acordo com a realidade atual, o 

concurso "Chinese Bridge" para estudantes universitários terá um formato 

on-line. 

2. Estrutura organizativa 

Anfitrião: Centro de Intercâmbio e Cooperação de Línguas Sino-

Estrangeiras 

Organizador: Embaixada da China no Brasil 

Instituto Confucius da Universidade do Estado de São Paulo 

Coorganizadores: Institutos Confucius e Confucius Classrooms no Brasil 

3. Tema do concurso 

Um Mundo, Uma Família 



                                                                                                     
 

 

 

4. Data da competição: 

6 de Junho de 2021 (domingo) 

5. Critérios para inscrição 

Estudantes de faculdades e universidades estrangeiras com idade entre 18 

e 30 anos, de nacionalidade não chinesa, adultos no estrangeiro,  cuja 

língua materna e de seus pais não seja chinês. A princípio, os últimos 

finalistas globais não podem participar no concurso duas vezes seguidas. 

1-2 competidores qualificados serão indicados por um Instituto ou 

Confucius Classroom com uma atitude séria e responsável. 

6. O conteúdo da competição 

● Capacidade de língua chinesa, capacidade de compreensão, fala, leitura 

e escrita em chinês; 

● Conhecimento atuais sobre a China, para avaliar a compreensão dos 

concorrentes quanto à geografia, história, economia e cultura da China; 

● Talentos culturais chineses: Canto e dança chineses, instrumentos 

musicais tradicionais, acrobacia, arte popular, recitação, caligrafia, pintura, 

corte de papel, artes marciais, etc; 

● Capacidade de aprendizagem global; 

Foco na avaliação da aprendizagem abrangente e da capacidade prática do 

concorrente sobre a China. 

7. Processo de concurso 

As preliminares deste ano estarão on-line. Os juízes e os concorrentes 

participarão on-line através da plataforma Zoom, em horário 

determinado. Toda a competição será transmitida diretamente através da 

conta oficial do YouTube do Instituto Confucius da Universidade do 

Estado de São Paulo. O concurso é dividido em cinco partes: 

(1) Cerimônia de abertura 

(2) Ligas de competição 

 



                                                                                                     
 

 

• Apresentação pessoal e discurso principal dos concorrentes (3 

minutos/concorrente), pontuação 30%; 

• Teste de audição. Ouvir as perguntas gravadas “on site” (3 

minutos/concorrente), pontuação 20%; 

• Ler em voz alta (2 minutos/concorrente), pontuação 20%; 

• Show de talentos (4 minutos/pessoa), pontuação 30% (os 

competidores devem enviar o seu vídeo com antecedência) 

(3) Transmissão da coleção de vídeos das atividades culturais do 

organizador (5 minutos, esse período de tempo será utilizado para 

apuração da pontuação total) 

(4) O anfitrião anuncia o resultado do concurso. 

O Gabinete Cultural da Embaixada é responsável pela implementação das 

questões para este concurso. 

8. Juízes 

Cinco juízes são nomeados pelo Gabinete Cultural da Embaixada para 

formar um júri. As regras de revisão são discutidas coletivamente e 

formuladas pelo júri. 

9. Prêmios do concurso 

Prêmios: 1 primeiro prêmio e 1 segundo prêmio, 2 terceiros prêmios; 

outros concorrentes ganharão prêmios de excelência. Todos os prêmios 

serão enviados por correio para os endereços dos jogadores. 

10. Contato 

I N S T I T U T O  C O N F U C I U S  /  P U C - R I O  

里约热内卢天主教大学孔子学院 
 

confucius@puc-rio.br 

+55 21 99233-5778 

 

Rio de Janeiro, 25 de Maio de 2021. 

mailto:confucius@puc-rio.br

