
  
 

 

Direção Geral 

 

 

 
E D I T A L  D G / F A E D  N o 2 2 / 2 0 1 8  

 

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 E CONDIÇÕES 

1.1. O objetivo do presente Edital é estabelecer as condições para a inscrição e os critérios de 

seleção de estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação da FAED/UDESC para 

participarem dos cursos de inglês (níveis 1 e 2) que serão oferecidos gratuitamente pela FAED 

no segundo semestre de 2018. 

 

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

curso de graduação ou de pós-graduação da FAED no segundo semestre de 2018. 

 

 

2. OS CURSOS 

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

Nível 1A: terças e quintas-feiras das 9 HORAS ÀS 10H30 (sala 106); 

Nível 1B: terças e quartas-feiras das 16H30 ÀS 18 HORAS (sala 204); 

Nível 2: terças e quintas-feiras das 10H40 ÀS 12H10 (sala 106). 

 

2.2. As aulas iniciarão no dia 17 de agosto de 2018, com término no dia 04 de dezembro de 

2108. Os cursos são gratuitos, e os/as estudantes deverão adquirir ou fazer cópia do livro 

didático que será apresentado no primeiro dia de aula. 

 

2.3. Os cursos têm carga horária de 45 horas-aula, sendo emitido certificado ao seu término 

para os/as estudantes aprovados/as. 



  
 

 

 

2.4. São oferecidas ao todo 60 vagas, 20 para cada uma das três turmas. 

 

2.5. Para cursarem o nível 2, têm prioridade na seleção os/as estudantes que foram 

aprovados/as nos cursos de inglês de nível 1/ básico oferecidos pela FAED no segundo 

semestre de 2017 e no primeiro semestre de 2018 (Editais DG 019/2017 e DG 05/2018). 

 

2.6. Reservadas as vagas aos/às estudantes a que se refere o item 2.5., as restantes vagas da 

turma de nível 2 serão sorteadas entre os/as demais inscritos/as. 

 

2.7. Os/as estudantes que foram selecionados/as para participar dos cursos de inglês 

oferecidos pela FAED no primeiro semestre de 2018 (Edital DG 05/2018) e, tendo iniciado os 

estudos, abandonaram o curso sem justificativa estão impedidos/as de participar dos cursos 

abertos por este Edital.  

 

 

3. INSCRIÇÕES E TESTE DE NIVELAMENTO 

3.1. As inscrições deverão ser realizadas eletronicamente no seguinte endereço: 

http://www.faed.udesc.br/?idFormulario=360 conforme o cronograma apresentado no item 6 

deste Edital.  

    

3.2. No formulário de inscrição, os/as estudantes deverão selecionar uma das seguintes 

opções: 

Nível 1A: terças e quintas-feiras das 9 HORAS ÀS 10H30 (sala 106); 

Nível 1B: terças e quartas-feiras das 16H30 ÀS 18 HORAS (sala 204); 

Nível 2: terças e quintas-feiras das 10H40 ÀS 12H10 (sala 106). 

 

3.3. Os/as estudantes que selecionarem o Nível 2 deverão obrigatoriamente passar por um 

teste de nivelamento, exceto aqueles/as que foram aprovados/as nos cursos de inglês 

oferecidos na FAED no segundo semestre de 2017 e no primeiro semestre de 2018, nos níveis 

1/básico. 

 



  
 

 

3.4. O teste de nivelamento objetiva verificar se o conhecimento e as habilidades linguísticas 

dos/estudantes correspondem ao Nível 2. 

 

3.5. O teste de nivelamento ocorrerá no dia 07 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 10h40 NA SALA 106. 

 

3.6. O não comparecimento ao teste de nivelamento desclassifica o/a candidato/a. 

  

3.7. Para esclarecimentos acerca dos cursos, envie um e-mail para fernando.coelho@udesc.br. 

 

 

4. PROCESSO DE SELEÇÃO  

4.1. A seleção será coordenada pelo Setor de Convênios, Projetos e Intercâmbios da FAED. 

 

4.2. Após a alocação dos/as estudantes a que se refere o item 2.5. deste Edital e após o teste 

de nivelamento, as vinte vagas do nível 1A, as vinte vagas do nível 1B e as vagas restantes do 

nível 2 (até o número de vinte) serão sorteadas entre os/as demais inscritos/as. 

4.3. A homologação das inscrições e o resultado da seleção serão publicados na página dos 

Editais de Graduação da Direção Geral (http://www.faed.udesc.br/?id=1348).  

 

 

5. APROVAÇÃO E CERTIFICADOS 

5.1. Para ser aprovado/a, o/a estudante deve ter frequência mínima de 75% e média igual ou 

superior a 7,0. 

 

5.2. Ao término do semestre serão emitidos certificados para os/as estudantes aprovados/as, 

os quais ficarão disponíveis em versão digital no seguinte endereço eletrônico: 

https://sistemas.virtual.udesc.br/certificado/.  

 

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

impedido/a de participar de novos cursos de idioma oferecidos pela FAED no primeiro semestre 

de 2019. 

 

 

https://sistemas.virtual.udesc.br/certificado/


  
 

 

6. CRONOGRAMA 

INSCRIÇÕES: de 10 de julho a 03 de agosto de 2018 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 06 de agosto de 2018 

TESTE DE NIVELAMENTO: 07 de agosto de 2018 às 10h40 (sala 106) 

SORTEIO DAS VAGAS: 08 de agosto às 16h na sala 328 (aberto ao público) 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO: 13 de agosto de 2018 

INÍCIO DAS AULAS: 17 de agosto de 2018  

TÉRMINO DAS AULAS: 28 de novembro e 04 de dezembro de 2018. 

 

 

 

Florianópolis, 9 de julho de 2018. 

 

Julice Dias 

Diretora Geral FAED/UDESC 


