Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
Assessoria de Intercâmbio - ASI
Fone: (77) 3425-9374 – E-mail: intercambio.proex@uesb.edu.br
Chamadas do Curso de Espanhol para Servidores e Alunos
– Intercâmbio e Internacionalização
A Assessoria de Intercâmbio convoca estudantes e servidores (analistas e técnicos) da UESB para
participar da seleção do “Curso de Espanhol– Intercâmbio e Internacionalização”.

Objetivos do curso:
O curso tem como objetivo a aprendizagem do idioma espanhol, através de apresentação da cultura
dos principais destinos de intercâmbio para hispanohablantes, observando os regionalismos idiomáticos,
costumes e valores.
Os estudantes e servidores que participarem do curso, ao final, deverão ser capazes de compreender e
falar corretamente os fonemas próprios do espanhol, facilitando, dessa forma, a sua comunicação ao escutar
um hispanohablantes e ser compreendido por estes.
Salienta-se que as similaridades e as discrepâncias entre espanhol e português serão os grandes
norteadores para o domínio da gramática.

Público Alvo:
•

Alunos regularmente matriculados em um Curso de Graduação da UESB, com integralização
curricular entre 0 e 70%.

•

Servidores (analistas e técnicos) do quadro efetivo da UESB, que já tenham cumprido o estágio
probatório.

Início do curso: 24 de julho de 2017 (data prevista).
•
•

Carga Horária: 64 horas
Das vagas: Serão oferecidas 30 vagas por turma, sendo 10 vagas para servidores e 20 vagas para
estudantes.

Dias e horários das aulas:
Turma A
DIA

HORÁRIO

Segunda-feira

18h30min às 20h40min

Quarta-feira

18h30min às 20h40min.
Turma B

DIA

HORÁRIO

Quarta-feira

15h às 17h10min

Sexta-feira

15h às 17h10min

Obs.: O local será informado antes do início das aulas

Inscrições:
As inscrições deverão ser realizadas no período de 10 a 18 de julho de 2017 nos formulários abaixo:
SERVIDORES
Turma A: https://drive.google.com/open?id=1l0fpP2AgY_OKKhCC7ppvyZNtrGh-5C5DIDp6ZcmnvrM
Turma B: https://drive.google.com/open?id=1H7x3Zq1BOgoNHWkkS71x2zWJ17sVa6zGJ1EPQHLyfuQ

ESTUDANTES
Turma A: https://drive.google.com/open?id=1QzN8HLyS7dY0YIes82tvDRpLYHH-EMAqZiJtDZLvRhQ
Turma B: https://drive.google.com/open?id=188yv6hwqYuVKCzh9TPKSQTYWqHhM_lpJ5MnW3Fu41jM

Critério de seleção:
ESTUDANTES:
•

A seleção será classificatória e eliminatória, realizada a partir da análise do desempenho acadêmico,
com base na classificação decrescente por índice de desempenho (escore) dos alunos por curso,
conforme barema abaixo:
Percentil de posicionamento do candidato
por índice de desempenho por curso
Até 10%
Entre 10 e 25%
Entre 25 e 50%
Entre 50 e 75%
Entre 75% e 100%

•

Nota
10
8
5
3
0

Em caso de empate serão selecionados estudantes: a) Com maior tempo de integralização curricular.
Persistindo o empate, serão selecionados estudantes com maior idade.

SERVIDORES
•

A seleção será classificatória e eliminatória e serão consideradas as atividades desenvolvidas pelo
setor de lotação, como também as atribuições do servidor. Terão preferência os servidores lotados em
setores que desenvolvam atividades relacionadas à internacionalização ou necessitem se comunicar
em outros idiomas. Aí estão incluídos setores responsáveis por atendimento ou recepção de alunos
estrangeiros ou que demonstrem a necessidade de comunicação com instituições internacionais.

•

A comprovação deverá ser realizada através de documento com a descrição das atividades
desenvolvidas pelo setor e as atribuições do servidor, que deverá ser assinado pela autoridade
máxima da área (Coordenador, Gerente, Diretor, etc.). Também poderão ser utilizados para a
comprovação outros documentos institucionais, tais como estatuto, regimento, etc.

•

Em caso de empate, será selecionado o servidor com maior tempo de serviço.

•

Esses

documentos

deverão

ser

enviados

em

arquivo

PDF

para

o

e-mail:

intercambio.proex@uesb.edu.br , até o prazo final das inscrições.
•

Uma Comissão formada por pessoas da Assessoria de Intercâmbio e Assessoria de Gestão de Pessoas
será designada para fazer a avaliação.

Das obrigações dos aprovados:
Os alunos e servidores selecionados deverão cumprir uma carga horária mínima de 75% e também
obter aprovação com a nota igual ou maior do que 7,0(sete), para ter direito à Certificação.
A desistência do curso de forma injustificada ou faltas acima de 25% poderá acarretar em
impedimento de participar em novos cursos de idiomas, como também em programas de intercâmbio, por um
prazo de dois anos.
Os servidores aprovados devem optar pela turma em horários mais compatíveis com a sua jornada de
trabalho. Eventuais mudanças de horário de trabalho deverão ser acordadas entre o servidor e o seu chefe
imediato. Esta Assessoria se isenta de qualquer responsabilidade nesse sentido.

Conteúdo programático do curso:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saudações; profissões; verbos ter e ser; alfabeto
Números; relações de parentesco; preposições e adjetivos
Horas; verbos reflexivos e irregulares
Alimentação e linguagem corporal
Endereço; números ordinais; móveis
Reserva em hotel; pesquisa de aluguel; custos de vida
Culinária; adjetivos; imperativo
Meios de transporte: tipos, valores e formas acesso
Descrição de lugares; pronúncia
Falar ao telefone; descrição física de uma pessoa
Pretérito indefinido; acentuação
Estações do ano; festas típicas
Pronomes; cultura regional
Descrição de estado de saúde; pretérito imperfeito
Plano e intenções; Futuro

Vitória da Conquista, 10 de julho de 2017.

Profª. Maria Madalena Souza dos Anjos
Pró-Reitora de Extensão e Assuntos Comunitários

