
ENGLISH WORKSHOP 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 3/2016 

 

 Estão abertas, no período de 23 a 29 de agosto de 2016, as inscrições para o curso presencial Oficina 
de Língua Inglesa (ENGLISH WORKSHOP), oferecido pelo programa IDIOMAS SEM FRONTEIRAS em parceria 
com a SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO 
DA BAHIA. Serão ofertadas 20 vagas. As aulas serão realizadas aos sábados, das 10:00 às 12:00 horas no 
campus de CRUZ DAS ALMAS. 
 
 

1. INSCRIÇÕES 
As inscrições serão realizadas exclusivamente online, através do formulário: http://goo.gl/eZ4Ysp 

 
2. REQUISITOS 

2.1 São elegíveis todos os membros da comunidade acadêmica que possuam vínculo ativo com a UFRB em 
qualquer um dos centros de ensino. 

2.2 Não é necessária a realização do teste de proficiência TOEFL-ITP para acesso à Oficina de Língua Inglesa. 
 

3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
3.1 Resposta à pergunta: Por que você gostaria de participar de um curso presencial de inglês? 

Capacidade do aluno de sintetizar a importância do inglês em sua vida acadêmica e profissional e 
correlacioná-la com a realização do curso. 

Respostas copiadas da internet, com suas fontes devidamente identificadas, serão desconsideradas. 
 

4. CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
4.1 NÍVEL DE INGLÊS 
4.2 SEMESTRE EM CURSO 
4.3 PROXIMIDADE DO CENTRO DE ENSINO 
Quanto menor cada critério, maior a prioridade. 
 

5. MÉTODO DE SELEÇÃO 
5.1 Serão atribuídas notas (0 – 5) às respostas, considerando os critérios do item 1.1. As respostas que 

obtiverem as maiores notas serão aquelas que mais se aproximarem dos referidos critérios, sempre 
visando a baixa probabilidade de desistência do candidato. Em casos de empate, serão considerados os 
itens 2.1, 2.2 e 2.3. Não há exigência de escore acadêmico mínimo. 

 
6. CURSO 

6.1 O curso será composto por 14 aulas presenciais mais atividades independentes. 
6.2 Cada aula presencial terá duração de 2 horas que, somadas às horas de atividades independentes 

totalizarão 48 horas de curso. 
6.3 Para aprovação e obtenção do certificado, será necessária uma nota mínima de 7,0 pontos, a serem 

obtidos da média aritmética de 3 avaliações, além de 70% de presença. 
6.4 Os alunos aprovados com nota igual ou superior a 8,0 pontos poderão ter acesso a níveis posteriores 

(intermediário e avançado). 
 

7. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 
7.1 Os candidatos não selecionados permanecerão em lista de espera; 
7.2 O candidato selecionado que não comparecer à PRIMEIRA ou SEGUNDA aula, caso não apresente, em até 

72 horas, documentação comprobatória que justifique sua ausência, será desclassificado e sua vaga 
passará ao candidato seguinte em lista de espera; 

7.3 Entraremos em contato com todos os candidatos selecionados, através do e-mail fornecido, para 
informações adicionais, inclusive o local de realização das aulas. 

http://goo.gl/eZ4Ysp

