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1. DA NATUREZA 
 
O presente Edital tem por finalidade ofertar vagas no componente curricular 

Laboratório de Língua Inglesa I, ofertado no Campus de Feira de Santana ao 

público do Programa Universidade Aberta à Maturidade, para o semestre 

2020.1. 

 

2. DO OBJETIVO DO PROGRAMA 
 

A proposta de Universidade Aberta à Maturidade tem o objetivo de contribuir 

para a melhoria da qualidade de vida do público-alvo Programa a partir da sua 

integração com a comunidade acadêmica no desenvolvimento de ações de 

ensino e de extensão universitária. 

 

3. DOS PRAZOS 

As inscrições, seleção e divulgação ocorrerão conforme calendário abaixo: 

A Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia - UFRB , por 
intermédio da Pró-Reitoria de 
Extensão - PROEXT , torna pública a 
oferta de vagas no componente 
curricular Laboratório de Língua 
Inglesa I, através do Programa 
Universidade Aberta à Maturidade, 
Registrado sob o nº 35902/2016, de 
acordo com as normas deste Edital 
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Inscrições 07 a 13 de fevereiro de 2020 

Resultado da seleção  14 de fevereiro de 2020 

Início das atividades 11 de março de 2020 

Encerramento das atividades  04 de julho de 2020 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1 A inscrição deverá ser feita através do preenchimento de um formulário de 

inscrição  

4.1.1 O formulário de inscrição está disponível no site 

https://www.ufrb.edu.br/proext/ 

 

5. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO 

PROGRAMA 

5.1 Os candidatos selecionados deverão apresentar, no início das aulas: 

5.1.1 Originais e cópias de RG e CPF; 

5.1.2 Original e cópia do Histórico Escolar ou documento de comprovação de 

escolaridade. 

 

6 DO CANDIDATO 

6.1 Ter idade igual ou superior a 45 anos, até a data de inscrição 

6.2 Não ter cursado Ensino Superior 

6.3 Não ter feito nenhum curso de Língua Inglesa 

 

7 DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

7.1 Havendo mais candidatos que vagas, serão selecionados os candidatos a 

partir do critério: maior idade . 

 

8 DISPOSIÇÕES GERAIS 
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8.1 Exceto a avaliação, que é facultativa, e as ações acadêmicas restritas aos 

portadores de número de matrícula, os direitos e os deveres dos discentes 

de extensão quanto à frequência, metodologias e demais atividades 

acadêmicas relativas à condição de discente serão, exatamente, o/a 

mesmo/a dos demais discentes, na vigência do vínculo com a Pró-Reitoria 

de Extensão - PROEXT.  

8.1.1 Por não possuírem número de matrícula, os/as discentes de extensão não 

terão acesso ao sistema de empréstimo domiciliar de livros da UFRB e nem 

requerer o transporte institucional.  

8.2 A PROEXT emitirá certificado constando carga-horária e nome do 

componente curricular em que o discente de extensão obtiver frequência 

mínima de 75%. 

 

9 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
9.1 Os casos omissos serão tratados por comissão composta por servidores da 

UFRB, com representantes da Pró-Reitoria de Extensão e dos docentes 

participantes do Programa. 

 

 

Cruz das Almas BA, 07 de fevereiro de 2020 

 

 

Tatiana Ribeiro Velloso 

Pró-Reitora de Extensão 
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ANEXO I 

VAGAS OFERTADAS PARA O SEMESTRE 2020.1  

 

Campus Feira de Santana 

Nome do Curso Descrição do Curso Vagas Dias e Horários 

 

 
 

Laboratório de Língua 
Inglesa I 

 
Professora Margarete 
Virgínia das Virgens 

Barbosa  

Com carga horária de 2hs semanais (1 hora presencial e mais 1h à 

distância - aos sábados), ministradas pelo SIGAA e google classroom / 

whatsapp, totalizando 34hs semestrais.  

O curso é de língua inglesa básico sem pré requisito para cursar. 

 Estudos individuais e em grupo, através de atividades de prática da 

língua inglesa para aprimoramento das habilidades de listening, speaking, 

writing e reading; O conteúdo prevê noções básicas de língua inglesa 

numa perspectiva interdisciplinar.  

A metodologia visa:  Realização de oficinas práticas sobre diversos 

aspectos da língua inglesa; Aplicação de atividades via whatsapp, numa 

perspectiva interdisciplinar. Ampliação do espaço de aprendizagem 

através do uso de plataforma virtual de aprendizagem como sigaa, google 

classroom e ainda whatsapp; 

O conteúdo programático aborda questões como: 

1. Tenses:  

a. Present tenses – simple presente / presente continuous 

b. Past tenses – simple past / past continuous 

2. Quantity – much x many / some x any / a few, a little, a lot/lots of 

 

05 vagas – Turma 1 

 

10 vagas – Turma 02 

 

10 vagas – Turma 03  

 

Turma 01 – Quarta –

feira – de 13h às 14h 

 

Turma 02 – Quarta –

feira – de 14h às 15h 

 

Turma 03 – Quarta –

feira – de 15h às 16h 
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3. Articles 

4. Verb patterns 

5. Future intentions 

6. Comparative / superlative adjectives 

7. Question words 

8. Simple past x presente perfect 

9. Time clauses 

10. Vocabulary: 

 

• Telling the time / saying numbers / days and dates / countries & 

nationalities / classroom vocabulary 

• Giving personal information; 

• Using English language words; 

• Asking ans answering questions about language; 

• Filling in a form; 

• Describing people; 

• Describing relationships; 

• Saying how I feel; 

• Describing daily routine; 

• Saying what I like; 

• Asking for information; 

 

 


