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EDITAL 03/2020 

INSCRIÇÕES PARA CURSOS ONLINE DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

MODERNAS DO NÚCLEO DE IDIOMAS - NID 

 

1. Estão abertas as inscrições para seleção às vagas dos cursos de Espanhol, Francês e  

     Inglês do NID.  

1.1 São oferecidas duzentas (200) vagas no total, conforme quadro indicado no      

item___ deste Edital.  

     1.2 A indicação de nível dos cursos é feita de acordo com o QECR (Quadro Europeu  

            Comum de Referência para ensino de línguas), compreendendo de A1 (básico) a  

            C2 (avançado). 

1.3 As atividades serão desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)  

       da UFRPE, podendo ser utilizados, ainda, outros recursos, aplicativos,        

       ferramentas e plataformas digitais (Zoom, Whatsapp, Google Meet etc.) 

 

2. As inscrições serão efetivadas mediante:  

    a) preenchimento de formulário online para turmas de inglês, espanhol e francês: 

Link Formulário Francês: https://bit.ly/33FEj0k 

Link Formulário Inglês: https://bit.ly/34ALp5C 

Link Formulário Espanhol: https://bit.ly/3d9BIyE 

 

 

    b) envio da documentação indicada no item 7 deste Edital, através do endereço:  

        chamado.ipe@ufrpe.br e  inscricoes.nid.ead@gmail.com  

 

3. Não serão homologadas inscrições que não cumpram as duas etapas indicadas no  

    item 2, acima. 

 

4. As inscrições serão limitadas ao dobro do número de vagas oferecidas, conforme o  

     quadro apresentado no item 8, visando à formação de listas de espera. Após o  

     preenchimento das vagas, o formulário de inscrição será encerrado. 

 

5. O candidato deve atender a um dos requisitos: 
a) ser estudante de graduação ou de pós-graduação regularmente matriculado  
    na UFRPE (campus Sede, UACSA, UAST, UABJ, UEADTec); 
b) ser servidor técnico-administrativo; 
c) ser professor efetivo ou temporário; 
d) ser trabalhador terceirizado, prestando serviço à UFRPE. 
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6. Observações Importantes: 

6.1 candidatos aos cursos de nível superior a A1 - ou seja, cursos A2, B1, B2 –  

      devem comprovar formação básica (A1 ou A2), de no mínimo 40h, do idioma  

      escolhido; devem anexar o certificado ou a declaração aos documentos de  

      inscrição, conforme item 7.1 deste Edital; 

6.2 candidatos aos cursos de Francês Básico (A1/A2) aprovados no curso Francês   

       Básico 1 da primeira oferta de cursos a distância do NID (Edital 01/2020 NID- 

      UEADTec-ACI, de maio de 2020) estão isentos da apresentação de certificado  

      de nível A1; 

6.3 os casos omissos neste edital serão analisados pela Coordenação do NID- 

      UFRPE: Profa. Dorilma Neves, em parceria com o Núcleo de  

       Internacionalização do Instituto Ipê, representado nesta atividade pelo Prof.  

       Júlio Vila Nova e pela Servidora técnico-administrativa Geyza Lustosa. 

 

7. Documentos exigidos para homologação da matrícula. Importante: os documentos  

     deverão ser anexados num ARQUIVO ÚNICO, em formato PDF e informamos o 

curso de idioma escolhido: 

7.1 comprovante de nível básico (A1/A2), conforme exigência do curso escolhido.  

       São documentos válidos: 

a) comprovantes de cursos de idiomas realizados em instituições públicas ou  

     privadas; 

b) comprovantes de testes de proficiência no idioma selecionado (TOEFL,  

     IELTS, CELU, DELF, DELE etc.); 

c) outros documentos a ser analisados pela Comissão. 

7.2 comprovante de vínculo com a UFRPE* (comprovante de matrícula, se  

      discente; ou contracheque, se servidor ou terceirizado); 

7.3 histórico escolar até o último semestre (2019.2); 

7.4 cópia do RG ou CNH (documento com foto, não serve a carteira de  

      estudante). 

 

* Observações importantes: 

7.5 para os discentes: o documento disponível do SIG@ do discente é suficiente;  

       não é necessária a assinatura da coordenação do curso; 

7.6 para os servidores (docentes): deverão apresentar os documentos indicados  

       em 7.1, 7.2 e 7.4 (estão dispensados de apresentar o documento indicado  

       em 7.3); 

7.7 alunos do 1º período estão dispensados do histórico, mas deverão      

apresentar o comprovante das notas do ENEM; 

7.8 alunos dos cursos de pós-graduação, sem histórico (por serem novos no 

curso), devem entregar o histórico da graduação e o comprovante de matrícula 

da pós-graduação.  

7.9 A inscrição não garante a vaga no NID; faremos uma seleção a partir dos  

      documentos apresentados pelo candidato (curso [graduação/pós- 

      graduação/calouro/exatas/humanas], semestre, histórico/média).  

      Favor submeter apenas uma ficha de inscrição, para um só curso. 



 

Importante: material para doação ao NID: quando da volta das atividades da 

UFRPE, solicitaremos doação humanitária destinada a instituição filantrópica 

parceira da UFRPE e do NID, como fazemos semestralmente. 

 

 

8. CURSOS  
CURSO PROFESSOR/MONITOR DIA/HORÁRIO 

Francês Básico 1  (A1) 
 

Professora Cindy Quesnel 
Université de Nantes, França 

Terças-feiras (das 8h às 9h): 
atividades síncronas  
Quintas-feiras (das 8h às 10h): 
atividades assíncronas  

Francês Básico 2 
(A1/A2) 
 

Professora Cindy Quesnel 
Université de Nantes, França 

Terças-feiras (das 10h às 11h): 
atividades síncronas   
Quintas-feiras (10h às 12h): 
atividades assíncronas 

Francês para 
Internacionalização 
(A2/DELF B1) 

Professora Cindy Quesnel 
Université de Nantes, França 

Terças-feiras (das 15h às 16h): 
atividades síncronas  
Quintas-feiras (15h às 17h): 
atividades assíncronas  

Inglês Intermediário: 
“Estratégias de 
Interação em Língua 
Inglesa”  (A2/B1) 

Kildare dos Santos 
Professor-monitor do NID e 
do IsF; Letras, UFRPE. 

Segundas-feiras (das 14h às 16h)  
atividades síncronas 
Quartas-feiras (das 14h às 15h): 
atividades assíncronas  

 
“Platicando en 
Español” (A1) 

Professor-monitor e tutor 
virtual do NID 
 Josemar Ferreira 

Terças-feiras (das 9h às 10h) 
atividades síncronas 
Quintas-feiras (das 9h às 11h) 
atividades assíncronas 

"Caminando juntos: 
ratos de interacción 
en Lengua Española"  
(Nível Básico 2 e 
Intermediário 1 
(A2/B1) 

Professor-monitor e 
Tutor Virtual do NID 

Terças-feiras (das 16h às 18h) 
Atividades assíncronas 
Quartas-Feiras (das 16h às 17h) 
Atividades síncronas 

“21 hablantes” 
Língua Espanhola  
Nível Básico (A1) 

Professora-monitora e tutora 
virtual do NID: Taciana Moura  

Quartas-feiras (das 8h às 9h): 
atividades assíncronas 
Sábados (8h30 às 9h30): 
Atividades síncronas 

 

 

9. CRONOGRAMA 

Publicação do Edital 08/10/2020 Redes sociais NINTER/ IPÊ, NID, IsF e 
website da UFRPE 

Inscrições 08 a 11/10/2020 Formulários de inscrição: 
Link Formulário Francês: 
https://bit.ly/33FEj0k 



Link Formulário Inglês: 
https://bit.ly/34ALp5C 
Link Formulário Espanhol: 
https://bit.ly/3d9BIyE 
 e envio de documentos pelo e-mail: 
chamado.ipe@ufrpe.br e  
inscricoes.nid.ead@gmail.com  

Publicação dos 
selecionados 

A partir de 12/10/2020 
(para cursos que iniciam 
dia 13/10)  

Redes sociais e website da UFRPE. O 
aluno selecionado será avisado por e-
mail. 

Início das Aulas A partir de 13/10/2020 Zoom, Google Meet ou plataforma que 
o professor escolha, além do AVA 
UFRPE 

 

 

As listagens serão divulgadas no site da UFRPE, NINTER/Instituto Ipê, Facebook e 

Instagram do NID e da UFRPE. Abaixo seguem os links: 

http://www.ufrpe.br/ 

http://www.aci.ufrpe.br/ 

https://www.instagram.com/nid.ufrpe/ 

https://www.instagram.com/ninter_ufrpe/  

https://www.facebook.com/groups/nidufrpe/  

https://www.facebook.com/groups/ufrpe/  

https://www.facebook.com/isf.ufrpe/    

https://www.facebook.com/groups/ufrpe/ 

 

 

Coordenação Geral do Projeto: Prof. Anísio Francisco Soares /  

             Coordenador de Assuntos Internacionais: anisiofsoares@gmail.com 

Coordenadora-Adjunta e Pedagógica: Profª. Dorilma Neves / 

             Coord. do Núcleo de Idiomas – NID 

             coordenacaonid@gmail.com 

Vice-Coordenador: Prof. Júlio César Vila Nova 

             Coord. do Idiomas sem Fronteiras- IsF 

             idiomas.isf@ufrpe.br 

Gestora: Profª. Rita de Cássia Carvalho Maio 

                Diretora do Núcleo de Internacionalização do Instituto IPÊ 

Servidora Técnico-administrativa (Apoio Adm.): Geyza Lustosa 

 

E-mail para contato: chamado.ipe@ufrpe.br ou inscricoes.nid.ead@gmail.com 

 

 

 

Recife, 8 de outubro de 2020. 

 

 

mailto:chamado.ipe@ufrpe.br
mailto:inscricoes.nid.ead@gmail.com
http://www.ufrpe.br/
http://www.aci.ufrpe.br/
https://www.instagram.com/nid.ufrpe/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/ninter_ufrpe/
https://www.facebook.com/groups/nidufrpe/
https://www.facebook.com/groups/ufrpe/
https://www.facebook.com/isf.ufrpe/
https://www.facebook.com/groups/ufrpe/
mailto:chamado.ipe@ufrpe.br
mailto:inscricoes.nid.ead@gmail.com


Núcleo de Internacionalização do Instituto IPÊ 


