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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade – Rodovia Jorge Amado, Km. 16
Tel: Reitoria (73) 3680-5311 – Fax: (73) 3689-1126
CEP: 45.662-900 – Ilhéus – Bahia – Brasil
E-mail: reitoria@uesc.br
EDITAL UESC nº 28
ABERTURA DE INSCRIÇÕES:
SELEÇÃO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO PARA CURSO DE INGLÊS ESPECÍFICO-PREPARATÓRIO PARA OS TESTES TOEFL E IELTS.

O Reitor em exercício da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura de inscrições, visando completar vagas remanescentes ou oriundas de desistência de alunos selecionados no edital 246/2014, no curso de inglês específico e preparatório para as certificações Test of English as Foreign Language (TOEFL) e International English Language Test System (IELTS) aos alunos futuros candidatos ao processo seletivo de bolsas oferecidas pelo Governo Federal relativas ao Programa Ciência sem Fronteiras (CsF).

1. O CURSO

Visando atender ao Edital 032/2013 da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB, de apoio à Formação em Línguas Estrangeiras, o curso de inglês preparatório para certificação internacional está sendo oferecido pela UESC para atender os níveis classificatórios exigidos como pré-requisito pelo Programa Ciência sem Fronteiras. Nestes cursos, objetiva-se  preparar o aluno nas habilidades de escrita, leitura, fala e audição através de curso intensivo de língua inglesa e simulados dos testes de certificação durante o período de curso oferecido. O objetivo principal do programa é a promoção, de maneira acelerada, do desenvolvimento linguístico e estímulo ao processo de aprendizagem do idioma, em preparação para obter os certificados IELTS ou TOEFL.

2. INSCRIÇÃO E SELEÇÃO
2.1. Podem inscrever-se visando seleção para realizar o curso os alunos que não tenham ultrapassado 70% da carga horária do curso de graduação da UESC.
2.2. Instruções detalhadas para a inscrição
PERÍODO
Dias 17 e 18 de março de 2015
HORÁRIO
Das 8h00min às 21h00min
LOCAL
Protocolo da UESC, térreo do Pavilhão Adonias Filho.
DOCUMENTOS
1. Ficha de inscrição (ANEXO I deste edital).
2. Histórico Escolar da Graduação contendo o CRAA.
3. Curriculum vitae impresso a partir da plataforma Lattes do CNPq, comprovando-se as atividades relevantes tais como (o cadastro do curriculum vitae pode ser feito em < https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio >
VAGAS
10 vagas, a serem distribuídas segundo a disponibilidade em cada turma.
BOLSAS PARA OS TESTES
Até 10 bolsas para o TOEFL e 10 bolsas para o IELTS, Obedecendo aos critérios para obter as bolsas no item 5 deste Edital. 
MATERIAL
Material didático dos testes TOEFL e IELTS indicados pelo Curso.
TAXAS
O curso preparatório é gratuito, financiado pela FAPESB. Eventuais despesas com material didático serão de responsabilidade do aluno.

2.3. Caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas em cada turma, os candidatos serão classificados com base no valor do CRAA, do curriculum vitae.
2.4. Na seleção, terão preferência os alunos de graduação matriculados em cursos das áreas do CsF, de modo que os estudantes de cursos das demais áreas somente serão aceitos nas turmas que porventura permaneçam com vagas ociosas.
2.5. Os candidatos aprovados como excedentes poderão ser convocados caso haja desistência de alunos inscritos, desde que não tenha transcorrido mais que 25% das aulas do curso.

4. O CURSO

O curso terá uma carga horária de 60 horas, sendo 36 horas de aulas presenciais e 24 horas de atividades extra-classe. 

Curso semestral
PERÍODO
De 19 de março a 05 de junho de 2015, total de 12 semanas
HORÁRIO
(  ) Segundas e quintas-feiras, 16h30 às 18h. IELTS.
(  ) Quintas e sextas-feiras, 16h00 às 18h. TOEFL.
(  ) Segundas e quartas-feiras, 18h30 às 20h. TOEFL.
(  ) Terças e quintas-feiras, 18h30 às 20h. TOEFL.
LOCAL DO CURSO
Pavilhão de Ciências Exatas e Tecnológicas, 1º andar

5. DAS BOLSAS PARA A REALIZAÇÃO DOS TESTES DE PROFICIÊNCIA 
5.1. Este edital oferece 10 (dez) bolsas para a realização do teste de proficiência TOEFL e 10 (dez) bolsas para a realização do teste de proficiência IELTS, num total de 20 (vinte) bolsas.
5.2. Receberão as bolsas para a realização dos exames de certificação internacional TOEFL os 10 (dez) estudantes que após realizarem simulados dos testes aplicados pela UESC obtiverem conceito equivalente ao solicitado pelo Programa Ciência sem Fronteiras.
5.3. Receberão as bolsas para a realização dos exames de certificação internacional IELTS os 10 (dez) estudantes que após realizarem simulados dos testes aplicados pela UESC obtiverem o conceito equivalente ao solicitado pelo Programa Ciência sem Fronteiras.
5.4. Em ambos os testes, na hipótese de empate no conceito final do simulado, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
5.4.1.Obtiver maiores notas individuais nas habilidades de fala, audição, escrita e leitura.
5.4.2. Tiver cursado a maior carga horária do curso de Graduação na Uesc até o momento da realização do simulado.
5.4.3. Havendo vaga excedente de um dos testes, poderá ser preenchida por estudantes do outro teste.



6. ÁREAS E TEMAS DO PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
6.1. São prioritárias as seguintes áreas e temas de estudo para que os alunos realizem disciplinas e/ou estágio no exterior:
a) Engenharias e demais áreas tecnológicas. 
b) Ciências Exatas e da Terra;
c) Biologia, Ciências Biomédicas e da Saúde.
d) Computação e Tecnologias da Informação. 
e) Tecnologia Aeroespacial. 
f)  Fármacos. 
g) Produção Agrícola Sustentável. 
h) Petróleo, Gás e Carvão Mineral. 
i) Energias Renováveis. 
j) Tecnologia Mineral. 
k) Biotecnologia. 
l) Nanotecnologia e Novos Materiais. 
m) Tecnologias de Prevenção e Mitigação de Desastres Naturais. 
n) Biodiversidade e Bioprospecção. 
o) Ciências do Mar. 
p) Indústria Criativa, voltados a projetos e processos para o desenvolvimento tecnológico e inovação. 
q) Novas Tecnologias de Engenharia Construtiva.
 r) Formação de Tecnólogos (nas áreas e temas listados nos itens anteriores).
6.2. Havendo vagas excedentes não preenchidas com alunos dessas áreas, poderão ser preenchidas com estudantes de outros cursos.


Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 12 de março de 2015.



EVANDRO SENA FREIRE
REITOR EM EXERCÍCIO


ANEXO I
SELEÇÃO DE ALUNOS PARA OS CURSOS DE INGLÊS PREPARATÓRIO DOS TESTES

FICHA DE INSCRIÇÃO

DADOS PESSOAIS

NOME: ....................................................................................................Data: ...................................
Endereço: ............................................................................................................................................
Telefone de contato: fixo (   ) .................. celular: (   ) .................. E-mail: .........................................

PREFERÊNCIA SOBRE O TIPO DE TESTE DE PROFICIÊNCIA:
IELTS (     )
TOEFL (     )
Dica: para escolher o teste, pesquise qual teste consta nas páginas web das universidades do país em que deseja realizar a mobilidade como exigência de proficiência.

OPÇÃO DE NÍVEL E HORÁRIO DE CURSO:
Instrução: escolha a turma que atenda seu horário e que seja de sua opção de teste a ser realizado, ou seja, TOEFL ou IELTS.
Marque seu horário de preferência.
(  ) Segundas e quintas-feiras, 16h30 às 18h. IELTS.
(  ) Quartas e sextas-feiras, 16h30 às 18h. TOEFL.
(  ) Segundas e quartas-feiras, 18h30 às 20h. TOEFL.
(  ) Terças e quintas-feiras, 18h30 às 20h. TOEFL.

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E DE MOTIVAÇÃO e escolha a situação em que você encontra entre as opções A e B:
A (  ) Sou estudantes de curso pertencente das áreas do CsF e comprometo-me a frequentar o curso de inglês, participar dos simulados e, sendo aprovado, realizarei o teste de proficiência para participar de mobilidade pelo programa ciência sem fronteiras em universidade que adotam inglês como língua educativa e científica.
B (  ) Não sou estudantes de curso pertencente das áreas do CsF, comprometo-me a frequentar o curso de inglês, participar dos simulados. Estou ciente de que não poderei concorrer a receber ajuda de custo desse curso para realizar o teste de proficiência. Desejo concorrer em outros programas para intercâmbio em universidade que adotam inglês como língua educativa e científica.
Motivações adicionais que te levaram a interessar pelo curso: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Assinatura do candidato

