CURSOS LIVRES – PRAE / 2017.1 - QUADRO DE OFERTA DE VAGAS
CAMPUS DE JEQUIÉ
MATRÍCULAS (CURSOS LIVRES SEM PRÉ-REQUISITO DE AVALIAÇÃO)
PERÍODO DE MATRÍCULA: 17/07/2017 a 28/07/2017 HORÁRIO: 08:00 às 11:30 e das 14:00 às 18:00
CURSO
LIVRE

MODALIDADE

DIA

HORÁRIO

VAGAS

CONDIÇÕES PARA O INGRESSO DE ALUNOS

INGLÊS

Leitura e
Interpretação de
Textos - LIT (um
semestre)

Quarta

18:00 às 20:00

20 (vinte) vagas +
cadastro de reserva

O discente pode se matricular, não há pré-requisito.

INGLÊS

NÍVEL – INTRO
(dois semestres)

Sábado 14:00 às 17:00

20 (vinte) vagas +
cadastro de reserva

O discente pode se matricular, não há pré-requisito.

(*) Para realizar a Matrícula o discente habilitado ao PRAE deve apresentar os seguintes documentos: ficha de matrícula preenchida; comprovante de
matrícula do semestre 2017.1; comprovante de endereço; foto 3x4.
(**) O discente que ainda não está habilitado poderá se inscrever como suplente, aguardando o surgimento de vagas.

INSCRIÇÕES PARA AVALIAÇÃO ESCRITA DOS CONHECIMENTOS INTERMEDIÁRIOS DE INGLÊS

PERÍODO DE MATRÍCULA: 17/07/2017 a 28/07/2017
CURSO
LIVRE

INGLÊS

MODALIDADE

NÍVEL I
(dois semestres)

DIA

Sábado

HORÁRIO

08:30 às
11:30

HORÁRIO: 08:00 às 11:30 e das 14:00 às 18:00
VAGAS

CONDIÇÕES PARA O
INGRESSO DE ALUNOS

(*) Discente, dos cursos de
graduação da UESB, com
20 (vinte) vagas conhecimentos introdutórios de
+ cadastro de
inglês (ANEXO I).
reserva
Para matricular-se no curso, o(a)
aluno(a) deverá realizar avaliação
escrita e obter a média 7,0.

DATA E HORÁRIO
DA AVALIAÇÃO

LOCAL DA AVALIAÇÃO

29/07/17
(sábado),
às 8:30

Sala 07, Módulo Josélia
Navarro

(*) O e-mail do discente na ficha de inscrição deverá ser em letra legível, que não deixe margen para confusões. Isso é de inteira responsabilidade do aluno que
fará a inscrição.

(**) O aluno que for aprovado na prova escrita com média igual ou superior a 7,0 (sete), deverá realizar sua matrícula na secretaria do PRAE portando os
seguintes documentos: ficha de matrícula preenchida; comprovante de matrícula do semestre 2017.1; comprovante de endereço; foto 3x4.

ANEXO I – CONTEÚDOS A SEREM AVALIADOS NA PROVA ESCRITA DE INGLÊS – NÍVEL 1
Assuntos Comuns:
 Artigos; adjetivos, pronomes, numerais, substantivos, advérbios, conjunções, interjeições e preposições.
 O vocabulário a ser utilizado e solicitado na avaliação relaciona-se a situações do cotidiano.
Assuntos específicos:
 Assuntos Gramaticais: (formas verbais exigidas de acordo ao nível do curso)
 SIMPLE PRESENT (verbos regulares e irregulares: afirmativo, negativo e interrogativo)
 SIMPLE PAST (verbos regulares e irregulares: afirmativo, negativo e interrogativo)

