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EDITAL UESC Nº 155 
ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
CURSO DE EXTENSÃO – “UESC Espanhol” 
 

A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas 
atribuições, torna pública a abertura de inscrições para o Curso de Extensão 
denominado “UESC Espanhol”, ação vinculada ao Projeto de Extensão 
Dinamizando o Estudo da Língua Espanhola e realizada pelo DLA. 
 
1. DAS INSCRIÇÕES: 
PERÍODO De 05 a 09 de setembro de 2016.  

HORÁRIO Das 00:00 às 24:00 horas (on line) 

LOCAL 
Inscrição on line através do formulário: 
http://goo.gl/forms/a3JLwQRySr  

PÚBLICO 
ALVO 

Comunidade acadêmica, público em geral. 

REQUISITOS 

 Ensino básico completo.  

 Ser maior de 18 anos. 

 Realizar, dentro do prazo acima indicado, a 
inscrição on line. 

 Realizar entrevista de nivelamento, caso seja 
aspirante ao nível A2 e não tenha participado do 
curso durante o semestre 2016.1. A entrevista 
será com base no Quadro Comum Europeu de 
Referência para Línguas, ANEXO I, e se realizará 
no dia 12 de setembro das 13:30h às 15:00h no 
Pavilhão Adonias Filho, 1º andar, Sala do 
Dinamizando Espanhol. 

 Assinar a lista de presença em uma das aulas da 
primeira semana do curso. Caso contrário, a 
inscrição será cancelada e a vaga irá para 
inscritos em lista de espera. 

 Não ter abandonado (exceto com justificativa 
formalizada na época ou com sobra de vagas na 
inscrição) o curso do UESC Espanhol em 
semestres anteriores. 

 

VAGAS 

Nível Iniciante (A1) 50 vagas. 
Nível Intermediário Básico (A2) 24 vagas (terão 
preferência os estudantes que já cursaram o primeiro 
nível no semestre 2016.1 e que tenham realizado sua 
inscrição). 

http://goo.gl/forms/a3JLwQRySr
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TAXA Gratuito 

OBSERVAÇÕ
ES 

 Estes cursos de espanhol são recomendados 
para quem tenha disponibilidade de tempo para 
grande carga de estudo autônomo, bem como 
responsabilidade com o compromisso assumido 
através de sua inscrição. 

 Após o preenchimento das vagas ofertadas, será 
mantido um cadastro de reserva para alunos que 
possam ser posteriormente convidados, caso 
haja desistências. 

 Cada participante só poderá frequentar uma das 
turmas. 

 Não serão aceitos participantes na condição de 
ouvintes 

 As comunicações entre os participantes e a 
coordenação serão feitas via e-mail: 
espanhol.uesc@gmail.com 

2. DO CURSO: 

PERÍODO / 
HORÁRIO 

As aulas começam no dia 14 de setembro. 
Os dois níveis terão o horário de segunda-feira e 
quarta-feira das 14 às 16h. 
Observações: as aulas seguem o calendário da UESC 
de forma geral.  
 

LOCAL Salas a confirmar. 

CARGA 
HORÁRIA 

Nível Iniciante (A1) 34 horas 
Nível Intermediário Básico (A2) 46 horas 
 

MINISTRANTE
S 

Formandos e ex-alunos do Curso de Letras. 
  

COORDENAÇ
ÃO 

Prof. Juan Facundo Sarmiento (DLA) 
 

 
3. DOS CERTIFICADOS – serão fornecidos aos alunos que obtenham mais 
de 75% de freqüência e forem aprovados nas atividades avaliativas. 
 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 2 de setembro de 2016. 
 
 

ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO 
REITORA  

 

mailto:espanhol.uesc@gmail.com


 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, Km 16 – Rodovia Ilhéus/Itabuna 
Tel: Reitoria (73) 3680-5003/5017/5311/5002 – Fax: (73) 3689-1126 

CEP: 45.662-900 – Ilhéus – Bahia – Brasil 
E-mail: reitoria@uesc.br 

 
ANEXO I 

 
 
 
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas 
 
UTILIZADOR ELEMENTAR 
 
Nível A1 
 
É capaz de compreender e usar expressões familiares e quotidianas, assim como 
enunciados muito simples, que visam satisfazer necessidades concretas. Pode 
apresentar-se e apresentar outros e é capaz de fazer perguntas e dar respostas sobre 
aspectos pessoais como, por exemplo, o local onde vive, as pessoas que conhece e as 
coisas que tem. Pode comunicar de modo simples, se o interlocutor falar lenta e 
distintamente e se mostrar cooperante. 
 
 
 


