
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO – UFRRJ  

COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INTERINSTITUCIONAIS  
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

 

EDITAL N.32/2020 -  PROEXT 

 

A PROEXT e a CORIN, através da Escola de Extensão (EEXT), e a Coordenadoria de Relações                

Internacionais e Interinstitucionais (CORIN) através do NucLi-UFRRJ (Rede Andifes -Idiomas sem           

Fronteiras) torna público o lançamento do presente Edital e o processo seletivo para inscrições nos               

cursos de idiomas para a comunidade (discentes e servidores da UFRRJ, bem como a comunidade               

em geral). As vagas serão preenchidas por meio de sorteio, nos cursos para iniciantes de Português                

para Estrangeiros, Espanhol e Inglês na modalidade online. 

1  PERFIL DOS CURSOS: EMENTAS, OBJETIVO E CARGA HORÁRIA 
 

1.1  Os cursos serão realizados no período de 03/11/2020 a 18/12/2020. 

 

 

1.2 Português para Estrangeiros  

 

1.2.1 Interações Básicas em Português  

Ementa: Recursos linguísticos e discursivos para interação cotidiana. Estratégias socioculturais de           
interação. 
 
Objetivo: Ensinar o falante de outras línguas, iniciante no português brasileiro, a usar estratégias              
linguístico-discursivas de interações cotidianas por meio de textos da oralidade e da escrita. 
 
Carga horária: 30 horas (2 horas de avaliação e 4 horas semanais de atividades online variadas)  
 
Dia e horário da aula virtual: segunda-feira, 14h  



 
 
1.3 Espanhol 
 
1.3.1 Noções Básicas de Espanhol (Iniciantes)  
 
Ementa:Uso de expressões cotidianas. Referências sociais, culturais, artísticas hispânicas. Acesso a           
gêneros diversos.   
 
Objetivo: Aproximar-se das culturas hispânicas e de situações cotidianas de uso da língua             
espanhola, em suas modalidades oral e escrita, a partir do tratamento da diversidade             
linguístico-cultural e do pertencimento. 
 
Carga horária: 30 horas (2 horas de avaliação e 4 horas semanais de atividades online variadas) 
 
Dia e horário da aula virtual: terça-feiras, 14h às 15h30 
 
1.3.2 Espanhol para fins específicos I: Leitura de textos acadêmicos 
 
Ementa: Especificidades do ato de ler. Estratégias de leitura. Gêneros acadêmicos em Espanhol:             
compreensão e aprendizagem. Identidade. Crítica.  
 
Objetivo: Ler e compreender diferentes gêneros acadêmicos em língua espanhola, a partir de uma               
perspectiva identitária e crítica.  
 
Carga horária: 30 horas (2 horas de avaliação e 4 horas semanais de atividades online variadas)  
 
Dia e horário da aula virtual:quarta-feiras, 14h às 15h30 

 

1.4 Inglês  
 
1.4.1 Mini Curso 1: Noções Básicas de Inglês 
 
Ementa: Estudo sobre noções de diferenças em morfo-sintáticas e lexicais gerais entre os idiomas               
inglês e português que podem interferir na aprendizagem, fluência e acuidade de falantes brasileiros              
no seu inglês.  
 
Objetivo: Compreender noções básicas de inglês em comparação a português para melhorar a             
leitura, fala, escrita e compreensão oral  
 
Carga horária: 30 horas (2 horas de avaliação e 4 horas semanais de online variadas)  
 
Dia e horário de aulas virtuais: Terça-feiras, às 15:00  
 
1.4.2  Mini Curso 2: Noções de Pronúncia em inglês  
 
Ementa:   Mini curso sobre diferenças de  fonologia entre a língua inglesa e a língua portuguesa. 
 
Objetivo: Compreender noções pronúncia de inglês em comparação a português para melhorar a  
fala e compreensão oral  



 
Carga horária: 30 horas (2 horas de avaliação e 4 horas semanais de atividades online variadas)  
 
Dia e horário de aulas virtuais: Quarta-feiras, às 15:00  

 

 

2. DAS VAGAS  

 

Será disponibilizado o total de 125 (cento e vinte e cinco) vagas, isto é, 25 (vinte e cinco)                  
vagas para cada curso, conforme as informações da tabela abaixo:  

 

 

 

Idioma/curso Vagas destinada 
ao público 

interno  

Vagas destinadas ao 
público externo  

Total de vagas 

Protuguês  
Interações Básicas em Português  

12 vagas  13 vagas  25 vagas  

Espanhol  
Noções Básicas de Espanhol  

12 vagas  13 vagas  25 vagas 

Espanhol  
Espanhol para fins específicos I:     
Leitura de textos acadêmicos 

12 vagas  13 vagas  25 vagas 

Inglês  
Noções Básicas de Inglês  

12 vagas  13 vagas  25 vagas 

Noções Básicas de Pronúncia em 
Inglês  

13 vagas  12 vagas 25 vagas 

 
 
 
 
3 DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO  
 

Poderão inscrever-se e participar da seleção os(as) candidatos(as) que atendam aos seguintes            

requisitos:  

3.1  Perfil: discentes e servidores da UFRRJ, bem como a comunidade em geral.  

3.2 No formulário de inscrição (https://forms.gle/TwDbRgJ4eMqzTN6Q7), os(as) candidatos(as)        

deverão selecionar, no máximo, UM (01) curso.  

3.3 Caso sejam discentes da UFRRJ, o(a)s candidatos deverão enviar por email            

(isf.ufrrj@gmail.com) uma cópia do documento de identificação com foto e um comprovante de             



vínculo (histórico ou comprovante de matrícula ou plano de estudos).  

3.4 Caso sejam servidores da UFRRJ, o(a)s candidatos deverão enviar por email            

(isf.ufrrj@gmail.com) uma cópia do documento de identificação com foto e um comprovante de             

vínculo (matrícula SIAPE). 

3.5 Caso não estejam vinculados à UFRRJ, o(a)s candidatos deverão enviar por email             

(isf.ufrrj@gmail.com) uma cópia do documento de identificação com  foto.  

3.6 Caso o número de inscritos seja superior ao de vagas disponíveis, será realizado um sorteio                

do(a)s candidato(a)s às vagas e à composição da lista de espera.  

3.6.1 O sorteio será realizado no âmbito de cada curso escolhido, sem concomitância de horário, e                

segundo os critérios do perfil  dos(as) candidatos(as) observados nos itens 3.1 e 3.2.  

3.6.2 Caso o número de pleitos exceda a quantidade de vagas disponíveis, serão sorteados(as), além               

dos 25 (vinte e cinco) para cada curso, mais 10 (dez) alunos(as) para compor a lista de espera, os(as)                   

quais serão classificados(as) na ordem do sorteio. O(A) primeiro(a) sorteado(a) será o(a) primeiro(a)             

da lista de espera e assim por diante, no âmbito de cada curso escolhido, sem concomitância de                 

horário.  

3.6.3 É obrigatória a presença dos(as) contemplados(as) no primeiro dia de aula virtual de cada               

curso, sob pena de perder a vaga obtida. O link para a participação da aula virtual será                 

disponibilizado ao(à) candidato(a) selecionado(a) por email. 

3.6.4 As vagas decorridas da abstenção de candidatos no primeiro dia de aula virtual serão               

preenchidas com a convocação de aluno(a)s sorteado(a)s para lista de espera, respeitando-se a             

ordem, o curso escolhido e a mesma categoria de curso do(a) ausente.  

 
 
4 DA INSCRIÇÃO  
 

4.1 No período de inscrições, de 26 a 29/10/2020 (até às 17 horas), o(a)s candidato(a)s ou seus                  

representantes deverão enviar, sob sua total responsabilidade o formulário de inscrição devidamente            

preenchido (https://forms.gle/v85ekFUecCwq1Q8g7), neste deverão selecionar, no máximo, UM        

(01) curso por idioma. Além disso, deverão enviar, por email (isf.ufrrj@gmail.com), a            

documentação solicitada, de acordo com os itens (3.3, 3.4, 3.5). 

 
 

5 DO SORTEIO  

  

5.1 Composição das turmas: O sorteio público será realizado no dia 29 de outubro de 2020,                

quinta-feira, via link https://meet.jit.si/Sorteioisf-CORIN-PROEXT, obedecendo a seguinte ordem        

de idiomas e horário:  

https://meet.jit.si/Sorteioisf-CORIN-PROEXT


PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS  

Interações Básicas  13 h 

ESPANHOL 

Noções Básicas de 
Espanhol 

13h30min   Espanhol para fins 
específicos I - Leitura 
de textos acadêmicos: 

14h 

INGLÊS  

Mini Curso 1- Noções    
Básicas de Inglês: 

14h30min  Mini Curso 2 -    
Noções de Pronúncia   
em inglês 

15h 

 

5.2 Somente os candidatos presentes ao sorteio no sorteio serão considerados para as vagas. Caso               

seja sorteada pessoa que não estiver, seu nome não será considerado para a vaga. 

 

5.3 O resultado do sorteio será divulgado no portal eletrônico da UFRRJ no dia 30/10/2020.  

 

5.4 O sorteio terá validade somente para os cursos que iniciarão as aulas na primeira de novembro 

de 2020.  

 
 
6 DA MATRÍCULA  

 

6.1 O (A) aluno(a) contemplado(a) deverá confirmar que fará o(s) curso(s) em resposta ao e-mail               

enviado pela Coordenação Pedagógica do NUCLI/UFRRJ, no dia do sorteio da turma.  

6.2 O (A) aluno(a) deverá realizar a sua matrícula no primeiro dia da aula virtual, sob pena de perder                   

a  vaga. 

  

7 CRONOGRAMA  

 

7.1 Período de Inscrições: 26 a 29 /10/2020 (até às 17 horas).  

 

7.2 Sorteio público: 30 de outubro de 2020 (link para participação:           
https://meet.jit.si/Sorteioisf-CORIN-PROEXT ), c.f item 5.1.  
 
7.3 O resultado do sorteio: 30/10/2020.  
 
7.4 Período de convocação de candidatos da lista de espera, caso seja necessário: 15/11/2020. 

https://meet.jit.si/Sorteioisf-CORIN-PROEXT


 
8 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

8.1 O meio de comunicação entre a UFRRJ e o(a)s candidato(a)s para esclarecimento de dúvidas e                

fornecimento de orientações é o e-mail: isf.ufrrj@gmail.com. 

8.2 A inscrição implica no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas               

neste Edital, em relação às quais não poderá haver alegação de desconhecimento, inclusive quanto à               

realização do sorteio no prazo estipulado.  

8.3 A UFRRJ poderá, por motivo de força maior, alterar etapas deste processo seletivo              

independente do cronograma estabelecido.  

8.4 Os casos omissos serão decididos pela PROEXT e CORIN. 
 

 
Seropédica, 22 de outubro de 2020 

 
 

Claudia Rebello 
 

Coordenadora do Programa Idiomas para a Comunidade 
Proext/Corin 
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Pró-Reitora Adjunta de  
 Extensão 

 
 

          Prof. Roberto Lelis  
 

Pró-Reitor de Extensão 

Prof. José Luis Fernando Luque 
Alejos  

Coordenador de Relações 
Internacionais e 

Interinstitucionais da UFRRJ  
 

 
 

 


