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                                               EDITAL DG / FAED Nº 28/2019 

 

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, que estabelece as 

condições para a inscrição e os critérios de seleção 

para os cursos de Inglês FAED 2019/2: 

 

 

1. FINALIDADE E CONDIÇÕES 

 

1.1. O objetivo do presente Edital é estabelecer as condições para as inscrições e os 

critérios de seleção de alunos/as regulares dos cursos de graduação e pós-graduação, 

servidores/as e terceirizados/as, exclusivamente da FAED/UDESC, para frequentarem 

os cursos de inglês (níveis 1, 2 ou 3) que serão oferecidos gratuitamente pela 

FAED/UDESC no segundo semestre de 2019. 

 

1.2. As vagas destinam-se prioritariamente aos/às alunos/as de graduação e de pós-

graduação da FAED, não se lhes restringindo, porém, e sendo assim distribuídas: 

 

Curso Categorias 

 Alunos/as de 

graduação e pós-

graduação da FAED 

Servidores/as da 

FAED 

Terceirizados/as da 

FAED 

Inglês 1 14 06 03 

Inglês 2 14 06 03 

Inglês 3 14 06 03 

 

1.3. Caso haja vagas remanescentes em qualquer das categorias, elas serão 

preenchidas com base na lista de espera dos candidatos/as da(s) outra(s) categoria(s) 

do mesmo curso. 

 

1.4. Para se candidatar a uma vaga, é necessário estar regularmente matriculado/a 

em um curso de graduação ou de pós-graduação da FAED no segundo semestre de 

2019, ou ser servidor/a ou terceirizado/a lotado/a na FAED no momento da inscrição. 

 

1.4.1. Não é necessário enviar comprovação de matrícula ou lotação na FAED, sendo 

a conferência feita internamente e publicada como homologação das inscrições. 

 

1.5. As aulas terão início no dia 14 (inglês nível 1) e 15 (inglês nível 2 e 3) de agosto 

de 2019.  Os cursos são gratuitos, e os/as alunos/as serão responsáveis pela aquisição 

do livro didático, que será apresentado no primeiro dia de aula. 

 

1.6. Os cursos têm carga horária de 45 horas, a qual está compreendida dentro do 

segundo semestre letivo de 2019 da UDESC. Ao término das aulas, serão emitidos 

certificados para os/as alunos/as aprovados/as nos cursos. 

 

 

2. OS CURSOS - INGLÊS 

 



 
  

2.1. Níveis e horários: 

 

Nível 1: terças e quartas-feiras das 14h às 15:30h (sala 316); 

Nível 2: terças e quintas-feiras das 09h às 10:30h (sala 204); 

Nível 3: terças e quintas-feiras das 10h:40 às 12h:10 (sala 204). 

 

2.2. Serão oferecidas ao todo 69 vagas, 23 para cada uma das três turmas (nível 1, 

nível 2 e nível 3). 

 

2.3. Para cursarem o inglês nível 2 e o inglês nível 3, têm prioridade na seleção os/as 

alunos/as que foram aprovados/as respectivamente no curso de inglês nível 1 e inglês 

nível 2 oferecidos pela FAED/UDESC no primeiro semestre de 2019 (Edital DG 

04/2019).  

 

2.3.1. A conferência dos/as alunos/as que foram aprovados nos cursos de inglês da 

FAED/UDESC de que trata o item anterior é interna, não sendo necessária a 

comprovação. 

 

2.4. Reservadas as vagas aos/às alunos/as a que se refere o item 2.3, as restantes 

vagas das turmas de inglês nível 2 e inglês nível 3 e todas as vagas da turma de inglês 

nível 1 serão sorteadas entre os/as demais candidatos/as inscritos/as, por categoria.  

 

2.5. Após o sorteio a que se refere o item anterior, as restantes vagas de todas as 

turmas de inglês, em as havendo, serão preenchidas conforme estabelece o item 1.3. 

 

 

3. INSCRIÇÕES E TESTE DE NIVELAMENTO 

 

As inscrições deverão ser realizadas eletronicamente no seguinte endereço: 

http://www.faed.udesc.br/?idFormulario=409, conforme o cronograma apresentado 

no item 6 deste Edital.  

    

3.1. No formulário de inscrição, os/as candidatos/as deverão selecionar uma das 

seguintes opções para o idioma inglês: 

 

Inglês: Nível 1  

(Para quem pretende começar do zero, sem teste de nivelamento) 

 

Ou 

 

Inglês: Nível 2 

(Teste de nivelamento obrigatório para quem não cursou com aprovação o nível 1 do 

curso de inglês da FAED/UDESC do primeiro semestre de 2019) 

 

Ou 

 

Inglês: Nível 3 

(Teste de nivelamento obrigatório para quem não cursou com aprovação o nível 2 do 

curso de inglês da FAED/UDESC do primeiro semestre de 2019) 

 

3.2. O teste de nivelamento objetiva avaliar se o conhecimento e as habilidades 

linguísticas do/a candidato/a correspondem ao nível 2 ou 3, sendo obrigatório para 

quem selecionou o nível 2 ou 3 e não cursou com aprovação, respectivamente, o nível 

1 e 2 dos cursos de inglês da FAED/UDESC do primeiro semestre de 2019. O não 

comparecimento ao teste desclassifica o/a candidato/a.  

 

3.2.1. O teste de nivelamento será realizado no dia 13 de agosto de 2019, às 

10:30h, na sala 204. 

 

3.3. Para esclarecimentos acerca dos cursos, envie um e-mail para 

fernando.coelho@udesc.br ou compareça à sala 328 no período vespertino. 

http://www.faed.udesc.br/?idFormulario=409
mailto: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. 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 aluno/a 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 alunos/as 

aprovados/as, os quais ficarão disponíveis em versão digital no seguinte endereço 

eletrônico: http://eventos.udesc.br/certificados/?origem=loginParticipante.  

 

5.3. O/a aluno/a 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 2020. 

 

6. CRONOGRAMA 

 

INSCRIÇÕES: de 24 de julho a 05 de agosto de 2019 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: 06 de agosto de 2019 

PRAZO PARA RECURSOS: até 08 de agosto de 2019 por e-mail para 

fernando.coelho@udesc.br  

TESTE DE NIVELAMENTO: 13 de agosto de 2019 às 10:30h (sala 204) 

SORTEIO DAS VAGAS: 13 agosto às 17h na sala 328 (aberto ao público) 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO: 13 de agosto de 2019 

INÍCIO DAS AULAS: Inglês nível 1: 14 de agosto; Inglês nível 2 e 3: 15 de agosto de 

2019. 

 

 

 

 

 

Florianópolis, 24 de julho de 2019. 

 

 

 

Prof.ª Dr.ª Julice Dias 

Diretora Geral FAED/UDESC 

http://www.faed.udesc.br/?id=1348
http://eventos.udesc.br/certificados/?origem=loginParticipante
mailto:fernando.coelho@udesc.br

