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Edital UESC n.º 138 
Abertura de Inscrições - Curso de Russo: UESC Pусский (Russian) 2017.2 
 

A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura 
das inscrições para o curso de russo UESC Pусский (Russian) 2017.2, 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 

 

Período 
Das 09h02 do dia 19 de setembro às 18h02 do dia 20 de setembro de 2017 

             (ver critérios de reserva de vagas abaixo) 

Procedimentos 
Exclusivamente via formulário online disponível em: https://goo.gl/tt4LK6 

Atenção a todas as instruções deste edital e do formulário de inscrição online 

Público-alvo 

Discentes, docentes e funcionários da UESC e comunidade em geral, com a seguinte reserva de 
vagas: 
 

Participantes com aprovação no UESC Pусский (Russian) em 2017.1: 8 vagas 

Docentes da UESC: 5 vagas 
Funcionários da UESC: 5 vagas 
Estudantes do DLA: Letras (continuado, PARFOR, EAD, pós-graduação), LEA e Comunicação 
Social: 5 vagas 
Estudantes de outros departamentos da UESC: 7 vagas 
Comunidade externa à UESC: 5 vagas 

Vagas 
Máximo de 35 alunos, de acordo com a reserva de vagas acima. 
As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, seguidos os critérios deste edital. 

Taxa  
Curso gratuito. O material didático indicado pela coordenação – após o início das aulas – deverá ser 
adquirido. 

Requisitos 

1. Realizar, exclusivamente dentro dos prazos acima, o preenchimento do formulário de inscrição 
online – disponível em https://goo.gl/tt4LK6 

2. Não ter abandonado o curso de russo em 2017.1 
3. Fazer entrevista de nivelamento – para os novos inscritos – no dia 21 de setembro de 2017, 

das 10h00 às 12h30. Local: Sala do projeto “Dinamizando/Inglês” (UESC English), no Pav. 
Juizado Modelo, 1º andar (meio do corredor, à direita).  

4. Assinar lista de presença em uma das aulas da primeira semana do curso (25-28 de setembro 
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. 

 O resultado das inscrições será divulgado no dia 22 de setembro de 2017, via e-mail e na 
página <https://sites.google.com/site/estesinversos/uesc-russian>. 

 Recomenda-se que os inscritos tenham a clara intenção de efetivamente participar do curso 
com compromisso e dedicação. 

 Toda a comunicação entre participantes e a coordenação será feita exclusivamente via e-mail: 
uescdeutsch@gmail.com  

 

 

https://goo.gl/tt4LK6
https://goo.gl/tt4LK6
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2  Do curso 
 

Início do curso 
26 de setembro de 2017 
 

Dias/horários 
Terças e Quintas - 14:20-16:00 

 

Local 

Campus da UESC / Sala a ser definida (essa informação e outras serão enviadas aos e-mails dos 

participantes em tempo hábil, além de publicadas na página o UESC Pусский (Russian): 

https://sites.google.com/site/estesinversos/uesc-russian 
 

Carga horária 48 horas, distribuídas nos dias letivos previstos no Calendário Acadêmico 2017 da UESC 
 

Pré-requisito 
Ter conhecimento prévio (iniciante) em russo 
 

Ministrante 
Kristina Omelchenko (Alemanha – DAAD – CAPES - UESC) 

 

Coordenação 
Prof. Isaías Francisco de Carvalho 
 

Monitores 

Bruno Bulhões Gomes 
Lázaro Sousa Varjão 
Renato Gonçalves Peruzzo 
 

Observações  

O programa de curso de russo UESC Pусский (Russian) acontece exclusivamente em 2017, sendo 

uma turma já finalizada em 2017.1 e outra, em continuidade, em 2017.2. Serão emitidos certificados 

por semestre. Mais informações podem ser obtidas no site do UESC Pусский (Russian): 

 https://sites.google.com/site/estesinversos/uesc-russian  
 

 

 

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, 12 de setembro de 2017. 

 
 

Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro 

Reitora 


