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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
PORTARIA REITORIA UESC Nº 616




A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, 




RESOLVE




Art. 1º - Retificar o Edital UESC nº 58/2014, que abriu inscrições para SELEÇÃO DE ALUNOS DAS ÁREAS E TEMAS DO PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS PARA CURSO DE INGLÊS ESPECÍFICO-PREPARATÓRIO PARA OS TESTES TOEFL E IELTS, para alterar a data do início do Curso, inicialmente prevista para o dia 19 de maio de 2014, para o dia 2 de junho de 2014.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 15 de maio de 2014



ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO
     REITORA









EDITAL UESC nº 058
ABERTURA DE INSCRIÇÕES:
SELEÇÃO DE ALUNOS DAS ÁREAS E TEMAS DO PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS 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 ao curso de inglês específico e preparatório para as certificações TOEFL – Test of English as Foreign Language e IELTS – International English Language Test System aos alunos futuros candidatos ao processo seletivo de bolsas oferecidas pelo Governo Federal relativas ao Programa Ciência sem Fronteiras - PCsF.

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. A iniciativa, que inclui uma inscrição por aluno para as certificações, visa atender as pontuações 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 linguistico e estímulo ao processo de aprendizagem do idioma. Desta forma, o candidato poderá atender às exigências básicas para obter seu certificado IELTS (Academic - International English Language Testing System) ou TOEFL (Test of English as Foreign Language).  

2. INSCRIÇÃO

PERÍODO 
Módulo I
De 16 de abril a 09 de maio de 2014
HORÁRIO
Das 8:00 às 21:00h
LOCAL
Protocolo da UESC, térreo do Pavilhão Adonias Filho.
DOCUMENTOS
1.Ficha de inscrição (ANEXO I deste edital).
2.Histórico Escolar da Graduação com CRAA ≥7,0 e nenhuma reprovação não recuperada, exceto aluno de 1º semestre que deve apresentar o comprovante de matrícula. 
3. Comprovação de que obteve nota no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) igual ou superior a 600 (seiscentos) pontos.
4. O aluno que estiver cursando a partir do 4º semestre em Graduação da Uesc deve apresentar Certificado ou Atestado emitido pela PROPP de que participa ou participou de pesquisa científica, tecnológica ou de inovação como bolsistas de Iniciação Científica (PIBIC) da FAPESB, Capes ou CNPq ou como voluntários nessas atividades.

PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
1. Estar matriculado em curso de nível superior nas áreas e temas indicados pelo Programa Ciência sem Fronteiras (item 6. deste Edital).
2. Apresentar perfil de aluno de excelência, baseado no bom desempenho acadêmico (CRAA ≥ 7,0). 
3. Estar inserido, com bolsa ou sem bolsa, em pesquisa científica, tecnológica ou de inovação da UESC como bolsistas de Iniciação Científica (PIBIC) da FAPESB, Capes ou CNPq.
4. Ter feito ENEM igual ou acima de 600 pontos.
5. Ter nível intermediário em Língua Inglesa a ser comprovado através de teste de nivelamento das quatro habilidades: fala, audição, leitura e escrita a ser agendado pela Coordenação do Curso após a inscrição e divulgado pela Assessoria de Relações Internacionais – Arint na página da Cooperação Internacional no site da UESC.
VAGAS para o Curso
 20 vagas para o curso preparatório para o TOEFL.
 20 vagas para o curso preparatório para o IELTS.

BOLSAS PARA OS TESTES
10 bolsas para o TOEFL.
10 bolsas para o IELTS.
Obedecendo aos critérios para obter as bolsas no item 5 deste Edital. 
MATERIAL
DIDÁTICO

Material didático específico dos testes TOEFL e IELTS oferecidos pelo Curso.
TAXAS
O curso preparatório é gratuito.
Eventuais despesas com material didático serão de responsabilidade do aluno.

4. O CURSO

AULA INAUGURAL

19 de Maio de 2014
PERÍODO 
Módulo I

De 19 de maio a 27 de setembro de 2014
HORÁRIO
Segundas, quartas e sextas-feiras
Das 16:30 às 18:00h
LOCAL
A ser divulgado pela Assessoria de Relações Internacionais – Arint – Telefone: 3680-5003 ou pelo http://www.uesc.br/arint/.
CARGA HORÁRIA
60 horas (Modulo I)

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.
5.2.1.: Na hipótese de empate no conceito final do simulado, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
5.2.1.1.Obtiver maiores notas individuais nas habilidades a saber: fala, audição, escrita e leitura.
5.3.1.2. Tiver cursado a maior carga horária do curso de Graduação na Uesc até o momento da realização do simulado.
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.
5.3.1: Na hipótese de empate no conceito final do simulado, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
5.3.1.1. Obtiver maiores notas individuais nas habilidades a saber: fala, audição, escrita e leitura.
5.3.1.2. Tiver cursado a maior carga horária do curso de Graduação na Uesc até o momento da realização do simulado.

6. ÁREAS E TEMAS DO PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS
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).



Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 10 de abril de 2014.
   


EVANDRO SENA FREIRE
REITOR EM EXERCÍCIO








ANEXO I
 SELEÇÃO DE ALUNOS DAS ÁREAS E TEMAS DO PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS PARA OS CURSOS DE INGLÊS PREPARATÓRIO DOS TESTES TOEFL E IELTS 
EDITAL Nº 058

FICHA DE INSCRIÇÃO

DADOS PESSOAIS

NOME:___________________________________________________________________

Número de matrícula: ________________________

Endereço: ________________________________________________________________

Telefone de contato: fixo (     ) _______________  celular: (    ) _______________________

E-mail: _________________________
 
Curso na UESC:___________________________  

INSCRIÇÃO:

IELTS (      )
TOEFL (     )



