EDITAL UCL/RIESS No 01/2019
Seleção de alunos para Internacionalização: curso imersivo para inglês de conversação
(padrão TOEFL).
1. FINALIDADE
1.1.1. Ao término do curso, dividido em seus 3 módulos (internacionalização, proficiência e
texto acadêmico), os alunos serão capazes de: 1. Compreender a fala e responder a nível
intermediário ou avançado, conforme seu próprio desempenho durante as aulas, sendo
assim capazes de melhor receber alunos estrangeiros no campus. 2. Lecionar de forma
acadêmica usando a língua inglesa com eficácia. 3. Ler, compreender e redigir textos
acadêmicos com clareza, eficácia, coesão e coerência. As atividades girarão em torno de
apostilas elaboradas de forma específica para atender a demanda do programa e cumprir
com as metas citadas acima. Testes serão aplicados ao término de cada módulo apara
avaliar e reportar o desempenho do aluno.
1.1.2. Os membros da RIEES que participam desse projeto são a Universidade Federal do Espírito
Santo (UFES), a Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia (EMESCAM),
a Faculdade de Direito de Vitória (FDV), o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), a
Faculdade do Centro Leste (UCL) e a Universidade Vila Velha (UVV).

2. MODULOS
2.1.1. Módulo 1: o curso de inglês para conversação padrão TOEFL não somente possibilita
o aluno/professor a atingir um certo de nível de fluência, como também automaticamente
o prepara para eventuais testes de proficiência que possa vir a fazer (TOEFL, IELTs, etc).
As abordagens são: abordagem lexical para aumentar o vocabulário dos alunos,
transportando vocabulário da parte passiva para aparte ativa, e abordagem comunicativa
para trabalhar a questão da fluência. A apostila abrangerá textos, diálogos e atividades
complementares que tornarão esse objetivo possível em conjunto com as aulas e a
participação dos alunos.
2.1.2. Módulo 2: o curso de proficiência trabalha principalmente com análise do discurso e
abordagem lexical, a partir das quais é possível compreender a fala do idioma em
ambientes acadêmicos (palestras, aulas, discussões, etc) e reproduzi-las em ambientes
similares conforme a necessidade dos alunos e professores do campus.
2.1.3. Módulo 3: o curso se baseará em apostila contendo diversos textos acadêmicos com
assuntos variados, seguido de técnicas de leitura que facilitam a compreensão de textos
por parte dos alunos. Além disso, a prática de redações seguida de correção e feedback
será uma característica constante do curso, com o objetivo de aprimorar a escrita
acadêmica dos alunos e professores.
3. HORÁRIO DAS AULAS
3.1. Terças e Quintas: de 14:00h às 16:00h, ou de 16:30h às 18:30h.
3.2. Sábados (somente para Professores): a confirmar.
4. LOCAL
4.1. UCL-Faculdade do Centro Leste.

5. REQUISITOS
5.1.1. Ter um conhecimento da língua inglesa.
5.1.2. Demonstrar esse conhecimento através de uma prova de proficiência.
5.1.3. Obter um grau de proficiência de nível B2 na prova da EF que será aplicada Na UCL e
na UNESC.

5.1.4. Ser aluno de graduação ou de pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado),
regularmente matriculado na UCL ou na UNESC, ou fazer parte do corpo docente da
UCL ou da UNESC.
4. INSCRIÇÕES
4.1.1. Período de inscrições no edital: do dia 28/06/2019 até às 23h59 do dia
31/05/2019.
4.1.2. Procedimento: Se inscrever através do formulário online.
4.1.3. Acessar o link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDnc6wqej9Z1UT_XqHDJmi6At7jYsnIFsIFmOdEqSCMAypg/viewform
4.1.4. A RIEES não se responsabiliza por problemas técnicos que atrasem ou inviabilizem a
inscrição do candidato.
4.1.5. Não serão aceitas inscrições feitas fora do prazo, incompletas ou fora do procedimento
indicado.
5. SECRETARIA DO EDITAL
5.1.1. A administração deste edital ficará sob a responsabilidade da sua Comissão de Seleção,
composta pela equipe designada pela RIEES. Qualquer dúvida sobre o edital deverá ser
encaminhada por escrito para o e-mail: alanbrites@ucl.br (até as 17:00h) . As respostas
serão dadas unicamente por escrito.
6. ETAPAS PREVISTAS
Etapa

Local

Lançamento do edital

Site da UCL

Período de inscrições
para a prova de
proficiência

Formulário online

Prova de proficiência
gratuita

UNESC ou UCL.

Divulgação do
resultado

Data
27/05/2019
De 28/05/2019 até
31/05/2019
A confirmar

E-mail pessoal

Início das aulas
UCL

31/05/2019

04/06/2019

7. DAS OBRIGAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS
7.1. Cumprir todas as atividades previstas nos módulos.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Serão excluídos automaticamente deste processo de seleção os candidatos que tentarem fraudálo ou burlá-lo ou que fornecerem qualquer tipo de informação inverídica;
8.2. O presente edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, por motivo de interesse
público ou exigência legal, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de
qualquer natureza.
8.3. O candidato, ao efetuar sua inscrição, estará manifestando ciência e concordância com os itens
do presente edital, sendo de sua única e inteira responsabilidade a observância e cumprimento
das regras estabelecidas;
8.4. O prazo de validade do presente processo seletivo é de 1 (um) ano, contado a partir da
publicação do resultado final na página ..., podendo, a critério da coordenação, ser
prorrogado por igual período.

Serra, 27 de maio de 2019.

Profa. Fabíola P.Toscano
Coordenadora da RIEES

