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E D I T A L  D G / F A E D  N o 1 9 / 2 0 1 7  

 

A Diretora Geral do Centro de Ciências Humanas e da 

Educação — FAED, da Universidade do Estado de Santa 

Catarina — UDESC, no uso de suas atribuições estatutárias 

e regimentais definidas no Decreto no 4184 de 06/04/06 e 

Resolução no 044/07 — CONSUNI, baixa o presente edital: 

 

 

 

 

1. FINALIDADE 

O objetivo do presente Edital é estabelecer as condições para a inscrição e seleção de 

estudantes dos cursos de graduação da FAED/UDESC para participarem dos cursos de inglês 

(níveis básico e intermediário) que serão oferecidos pela FAED no segundo semestre de 2017. 

 

 

2. OS CURSOS 

2.1. Os cursos serão ministrados na FAED, nos seguintes horários e salas: 

 

Nível básico matutino: terças e quintas das 10h30 às 12 horas (salas 109/201, 

respectivamente); 

 

Nível básico noturno: segundas e quartas das 19 horas às 20h30 (sala 106); 

 

Nível intermediário: segundas das 14 às 17 horas (sala 205). 

 

2.2. As aulas iniciarão no dia 07 DE AGOSTO DE 2017, com término no dia 01 DE DEZEMBRO 

DE 2017. Os cursos são gratuitos, e os/as estudantes deverão adquirir ou fazer cópia do livro 

didático: para os níveis básicos, Interchange I; para o nível intermediário, Interchange II.  

 

2.3. Serão oferecidas ao todo 60 vagas, 20 para cada uma das três turmas (em cada turma as 

vagas serão distribuídas para os 4 cursos de graduação da FAED, sendo 05 vagas para cada 

um). 



  
 

 

 

2.4. Terão prioridade os/as estudantes que estiverem pelo menos na segunda fase no segundo 

semestre de 2017 (veteranos/as).  

 

2.5. Os/as estudantes ingressantes na UDESC no segundo semestre de 2017 (calouros/as) 

poderão inscrever-se para vagas remanescentes, conforme o item 4 deste Edital. 

 

 

3. INSCRIÇÕES 

As inscrições deverão ser realizadas eletronicamente no seguinte endereço: 

http://www.faed.udesc.br/?idFormulario=298 conforme o cronograma apresentado no item 6 

deste Edital. 

 

 

4. PROCESSO DE SELEÇÃO  

4.1. A seleção será coordenada pela Direção de Extensão da FAED. 

 

4.2. Para se candidatar a uma vaga, é necessário estar matriculado/a regularmente em um 

curso de graduação da FAED no segundo semestre de 2017. 

 

4.3. Os/as estudantes a que se refere o item 2.4 deste Edital (veteranos/as) serão 

classificados/as com base na seguinte fórmula:  

 50% do número de fases com todas as disciplinas previstas concluídas + média 

curricular atual = pontuação obtida.  

4.3.1. O resultado desta classificação será estabelecido pela ordem decrescente da 

pontuação obtida da fórmula apresentada no item 4.3 deste Edital, considerando duas casas 

decimais. Em caso de empate, priorizar-se-á o/a estudante com mais idade. 

 

4.4. Os/as estudantes a que se refere o item 2.5 deste Edital (calouros/as) serão 

classificados/as por sorteio público, em havendo vagas remanescentes, a ser realizado no dia 

03 de agosto de 2017, às 15 horas, na sala 328. 

http://www.faed.udesc.br/?idFormulario=298


  
 

 

4.5. Apenas os/as estudantes que se candidatarem ao nível intermediário deverão comparecer 

às 14 horas do dia 31 de julho de 2017, na sala 205 da FAED, para comprovar aptidão para o 

nível intermediário na língua em uma entrevista, conforme o item 6 deste Edital. 

4.5.1. Os/as estudantes que não puderem comprovar nível suficiente para cursar o 

nível intermediário não terão suas inscrições homologadas, não sendo selecionados/as. 

4.6. A homologação e o resultado final da seleção serão publicado na página da Direção Geral 

e da Direção de Extensão da FAED na internet. 

 

5. APROVAÇÃO E APROVEITAMENTO  

5.1. Para ser aprovado/a, o/a estudante deve ter frequência mínima de 75% e nota final 

superior a 7,0. 

 

5.2. O/a estudante que reprovar por frequência insuficiente (FI – inferior a 75%), ficará 

impedido/a de participar de novos cursos de idioma pelo período de 01 ano. 

 

 

6. PRAZOS 

Inscrições: de 07 A 28 DE JULHO DE 2017 

Entrevistas: 31 DE JULHO DE 2017 ÀS 14H NA SALA 205 

Homologação das inscrições: 01 DE AGOSTO DE 2017  

Sorteio das vagas remanescentes: 03 DE AGOSTO NA SALA 328 

Publicação do resultado final: 04 DE AGOSTO DE 2017 

 

 

 

Florianópolis, 04 de julho de 2017. 

 

Julice Dias 

Diretora Geral FAED/UDESC 


