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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 190
Abertura de Inscrições
Monitores para o Yale Alumni Service Corps - Floresta Viva – UESC 2016

A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura das inscrições para monitoras/es proficientes em língua inglesa para o Yale Alumni Service Corps - Floresta Viva – UESC 2016, ação vinculada aos projetos de extensão “Dinamizando o ensino da língua inglesa na UESC” e “Diálogos avançados em comunicação”, com o apoio do Departamento de Letras e Artes – DLA e da Pró-Reitoria de Extensão - PROEX.

Das inscrições

Período
das 09h00 do dia 23.11.15 às 21h00 do dia 06.12.15

Procedimentos
1. Exclusivamente via formulário online disponível em:  http://goo.gl/forms/gwgqrpLqjV

2. Envio obrigatório, após inscrição online, de arquivo em pdf com cópia do histórico acadêmico com CRAA atualizado (2015.2), para o e-mail  uescenglish@gmail.com (na barra de assunto: Inscrição Yale-Uesc – histórico escolar)

Público-alvo
Discentes dos cursos de graduação da UESC. Reserva de vagas:
Discentes do Departamento de Letras e Artes - DLA: 80% (graduação em Comunicação Social, LEA e Letras)
Discentes de outros Departamentos da UESC: 20%  (demais cursos de graduação da UESC)
Categorias
	Monitor-tradutor/intérprete
	Monitor para equipe de mídia (registro audiovisual das atividades)

Vagas
Monitor-tradutor/intérprete: 20 vagas
Monitor para equipe de mídia (registro audiovisual das atividades): 10 vagas

Obs.: haverá formação de cadastro reserva, por ordem de classificação

Taxa 
Não há cobrança de taxas
Requisitos
Para as duas categorias:
	Ser discente de curso de graduação da UESC, regularmente matriculada/o no semestre 2015.2
	Não ser concluinte no semestre 2015.2
	Ter nível de proficiência avançado (upper-intermediate or higher) em língua inglesa
	Apresentar CRAA igual ou superior a 6,0
	Realizar, exclusivamente dentro dos prazos acima, o preenchimento do formulário de inscrição online – disponível em http://goo.gl/forms/gwgqrpLqjV
	Ter disponibilidade para participar da entrevista de seleção (em língua inglesa; análise do histórico escolar com CRAA) entre 15 e 17 de dezembro de 2015, com local e horário a serem divulgados por e-mail (até o dia 09.12.15)
	Ter disponibilidade para participar das atividades específicas, entre 11 e 20 de março de 2016 (recesso acadêmico), nos três turnos, além de reuniões preparatórias em janeiro e fevereiro (datas, locais e horários a serem divulgados em tempo hábil para os selecionados)


Observações 
	Após o preenchimento das vagas ofertadas, será mantido um cadastro reserva para alunos que possam ser posteriormente convidados, caso haja desistências ou maior demanda
	Para os discentes do LEA (UESC), está prevista a possibilidade de aproveitamento dessa experiência para fins de dispensa da disciplina LTA648 – Estágio de Vivência Linguística, desde que, cumpridos os requisitos deste edital e efetivada a participação em todas as atividades específicas da ação proposta, sejam observados os pré-requisitos e demais condições contidas no Regulamento de Estágio de Vivência Linguística do LEA (Resolução CONSEPE Nº 33/2013)
	Os selecionados assinarão um termo de responsabilidade e de trabalho voluntário (oficial; a ser assinado pela Reitora) 
	Toda a comunicação entre inscritos (ou interessados) e a coordenação será feita exclusivamente via e-mail: uescenglish@gmail.com







Da seleção 

Período
Entre 15 e 17 de dezembro de 2015

Horário
A ser divulgado por e-mail (até o dia 09.12.15) 

Local
Campus da UESC; Pav. Adonias Filho / sala a ser divulgada por e-mail (até o dia 09.12.15) 

Coordenação
Prof. Dr. Isaías Francisco de Carvalho (Monitores-tradutores/intérpretes)
Prof. Dr. Marcelo Pires de Oliveira (Monitores para equipe de mídia)


Das atividades específicas a serem desenvolvidas 

Período
Entre 11 e 20 de março de 2016 (nos três turnos)

Descrição das atividades
O Yale Alumni Service Corps - Floresta Viva – UESC 2016 é uma ação conjunta da UESC, via Departamento de Letras e Artes, e a Yale Alumni Service Corps (Universidade de Yale; EUA), no desenvolvimento de uma missão de trabalho (Service Trip to Serra Grande, Bahia, Brazil) com 80 egressos da Yale University, na comunidade de Serra Grande (Bahia).  Durante os 10 dias desse trabalho, serão desenvolvidas atividades relacionadas, entre outras, a saúde pública, cultura, meio ambiente e sustentabilidade, moradia popular, empreendedorismo para microempresários e agricultura.

     São atribuições de cada um dos monitores-tradutores/intérpretes durante a realização das atividades:
	Fazer tradução (português-inglês/inglês-português) das instruções e informações de, no mínimo, 2 membros e de, no máximo, 4 membros, da equipe de Yale para membros da comunidade de Serra Grande (e vice-versa)

Comunicação, em língua inglesa, com os componentes da missão de trabalho de Yale
	Interagir, em termos de intercâmbio cultural, com os componentes da missão de trabalho de Yale e com membros da comunidade de Serra Grande
Reportar-se, para todas as questões, aos professores-coordenadores da ação (UESC)

    São atribuições de cada um dos Monitores para equipe de mídia:
	Registro audiovisual das atividades
	Comunicação, em língua inglesa, com os componentes da missão de trabalho de Yale

Supervisão de dois estudantes da rede pública de Serra Grande durante os trabalhos de registro audiovisual, com o intuito de demonstrar e ensinar técnicas de manuseio básico de equipamentos de mídia
	Interagir, em termos de intercâmbio cultural, com os componentes da missão de trabalho de Yale
	Acompanhar, junto com a coordenação, a edição e a divulgação dos produtos de mídia gerados
Reportar-se, para todas as questões, aos professores-coordenadores da ação (UESC)

    Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
          https://sites.google.com/site/estesinversos/yale-uesc-floresta-viva-2016

Carga horária
150 horas, distribuídas nos meses de janeiro, fevereiro (reuniões preparatórias) e março (efetiva participação, nos três turnos, das atividades previstas para o Yale Alumni Service Corps - Floresta Viva – UESC 2016, conforme descrição constante do item 3 - abaixo), no ano de 2016.

Observações
	A UESC fornecerá transporte (ônibus) diário para os coordenadores e monitores – Ilhéus-Serra Grande, mas será estimulada a hospedagem gratuita (com tramitação a ser feita nos meses de janeiro e fevereiro de 2016) em residências da comunidade de Serra Grande, por intermédio da coordenação desta ação e do Instituto Floresta Viva, no que couber
	O detalhamento sobre alimentação (gratuita) e outras questões logísticas será dado durante as reuniões preparatórias, nos meses de janeiro e fevereiro de 2016
	O material para a produção de mídia (e outros materiais necessários) serão fornecidos pela coordenação





Dos certificados

Serão fornecidos certificados (carga horária: 150h) de vivência linguístico-cultural (com a especificação das atividades e indicação de seu caráter voluntário), aos selecionados que participarem da totalidade das atividades propostas, pelas coordenações dos projetos de extensão “Dinamizando o Ensino da Língua Inglesa na UESC” e “Diálogos avançados em comunicação”, por meio da Pró-Reitoria de Extensão - PROEX.


Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 1’3 de novembro de 2015.


Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro
Reitora

