Edital UESC nº 47
Abertura de Inscrições
Cursos de Alemão: UESC Deutsch 2017.1
A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura
das inscrições para os cursos de alemão UESC Deutsch 2017.1, ação do projeto de extensão “Dinamizando o
ensino da língua inglesa na UESC”, no âmbito do Convênio DAAD-CAPES-UESC, com o apoio do
Departamento de Letras e Artes – DLA e da Pró-Reitoria de Extensão - PROEX.

1 Das inscrições
Das 09h01 do dia 17 de abril às 18h01 do dia 18 de setembro de 2017

(ver critérios de reserva de vagas abaixo)

Período

Exclusivamente via formulário online disponível em: https://goo.gl/forms/Ml6ViDNKzg5VmAdQ2
Procedimentos Atenção a todas as instruções deste edital e do formulário de inscrição online
Discentes do Departamento de Letras e Artes (DLA), docentes e funcionários da UESC.
Com a seguinte reserva de vagas (além das vagas garantidas para os participantes aprovados em 2016.1 e
2016.2):
Docentes da UESC: 30%
Funcionários da UESC: 30%
Estudantes do DLA: Letras (continuado, PARFOR, EAD, pós-graduação), LEA e Comunicação Social: 40%

Público-alvo

Os participantes de 2016.1 e 2016.2 que obtiveram o conceito “Aprovado” ou a condição de “Vaga garantida
para repetir o nível” têm vaga garantida, desde que façam sua inscrição online dentro do prazo acima e nas
condições gerais deste Edital.
Vagas

Máximo de 25 alunos por turma, nos níveis e horários constantes do Anexo Único. As vagas serão preenchidas
por ordem de inscrição, seguidos os critérios deste edital.

Taxa

Cursos gratuitos. O material didático indicado pela coordenação – após o início das aulas – deverá ser adquirido.

Requisitos

1. Fazer parte da comunidade acadêmica e administrativa da UESC
2. Realizar, exclusivamente dentro dos prazos acima, o preenchimento do formulário de inscrição online –
disponível em https://goo.gl/forms/Ml6ViDNKzg5VmAdQ2
3. Fazer entrevista de nivelamento - para os novos inscritos na turma UD2 – no dia 19 de abril de 2017, das
10h às 12h. Local: Sala do projeto “Dinamizando/Inglês” (UESC English), no Pav. Juizado Modelo, 1º andar
(meio do corredor, à direita). Observações: (1) Os inscritos no nível UD1 não fazem entrevista de nivelamento, já
que são iniciantes; (2) Os novos inscritos no nível UD2 que não realizarem a entrevista de nivelamento serão
remanejados para posições posteriores aos que a fizerem, independente da ordem de inscrição.

4. Assinar lista de presença em uma das aulas da primeira semana do curso (24-27 de abril de 2017). Caso
contrário, a inscrição será cancelada e a vaga irá para inscritos em lista de espera.


Observações





Após o preenchimento das vagas ofertadas, será mantido um cadastro reserva para alunos que possam ser
posteriormente convidados, caso haja desistências.
Cada participante só poderá frequentar uma das turmas/horários constantes do Anexo Único.
O resultado das inscrições será divulgado no dia 21 de abril de 2017, via e-mail e na página
<https://sites.google.com/site/estesinversos/uesc-deutsch-2>.
Toda a comunicação entre participantes e a coordenação será feita exclusivamente via e-mail:
uescdeutsch@gmail.com

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
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2 Dos cursos
Início dos cursos
Dias/horários
Local

Carga horária
Pré-requisito
Ministrante
Coordenação
Monitores

Observações

24 de abril de 2017
Ver Anexo Único
Campus da UESC / Salas a serem definidas (essa informação e outras serão enviadas aos e-mails dos
participantes em tempo hábil, além de publicadas na página o UESC Deutsch:
https://sites.google.com/site/estesinversos/uesc-deutsch-2
48 horas, distribuídas nos dias letivos previstos no Calendário Acadêmico 2017 da UESC, conforme
planejamento constante do Anexo Único.
Ser discente do DLA ou docente ou funcionário da UESC
Kristina Omelchenko (Alemanha – DAAD – CAPES - UESC)
Prof. Isaías Francisco de Carvalho
Lázaro Sousa Varjão
Renato Gonçalves Peruzzo
Yuri Andrei Batista dos Santos
O programa de cursos de alemão UESC Deutsch tem natureza continuada e está dividido em 6 níveis.
Serão emitidos certificados por semestre. Mais informações podem ser obtidas no site do UESC Deutsch:
https://sites.google.com/site/estesinversos/uesc-deutsch-2

3 Dos certificados
Serão fornecidos pela coordenação do projeto de extensão “Dinamizando o Ensino da Língua Inglesa na UESC”
aos participantes que comparecerem a, no mínimo, 75% das aulas e forem aprovados nas atividades avaliativas
propostas.
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 6 de abril de 2017.

Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro
Reitora
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ANEXO ÚNICO DO EDITAL UESC N.º 47
CURSOS DE ALEMÃO: UESC Deutsch
Turmas, Dias, Horários, Salas 2017.1
Projeto de Extensão “Dinamizando o ensino da língua inglesa na UESC”
Departamento de Letras e Artes – DLA
Pró-Reitoria de Extensão - PROEX

UESC Deutsch 2017.1
Turma

Dias

Horário

Ministrante

UD1

Terças e Quartas

10:00-11:40

Kristina Omelchenko

UD2

Segundas e Quartas

14:20-16:00

(Alemanha – DAAD-CAPES-UESC)

UESC Deutsch
UD1 = Anfänger = Iniciante
UD2 = Fortsetzer 1 = intermediário básico
UD3 = Fortsetzer 2 = Intermediário *
UD4 = Fortsetzer 3 = Intermediário superior *
UD5 = Fortgeschritten 1 = Avançado 1 *
UD6 = Fortgeschritten 2 = Avançado 2 *
* Apenas os dois primeiros níveis serão oferecidos em 2017.1

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

Sala / Pavilhão
A definir

