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EDITAL  ARI  Nº. 03, DE 13 DE SETEMBRO DE 2016  

DIVULGA O PROCESSO SELETIVO  PARA
CURSOS  DE  FRANCÊS  COMO  LÍNGUA
ESTRANGEIRA.

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

1.1 A Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), por meio do Programa Idiomas sem
Fronteiras - Ação Núcleo de Línguas (NucLi) e da Assessoria de Relações Internacionais - ARI, no uso
de suas atribuições administrativas,  divulga,  pelo presente edital,  processo seletivo para cursos de
Francês como Língua Estrangeira Níveis Básico I e II, de acordo com as condições e critérios aqui
definidos.

1.2 Os cursos de Francês como Língua Estrangeira Níveis Básico I e II são ofertados por meio do
acordo entre a UNIVASF e o Serviço de Cooperação e Ação Cultural da Embaixada da França no
Brasil  para  o  Programa  de  Leitorado,  tendo  sido  a  professora  e  pesquisadora  francesa  Angéline
Bourgoin, em pesquisa de Master na área de Francês como Língua Estrangeira (FLE) na Universidade
Artois, na França, designada para atuação na em nossa instituição.

1.3 Os cursos oferecidos pelo presente edital têm ênfase no desenvolvimento das quatro habilidades
comunicacionais  (escuta,  fala,  leitura  e  escrita)  e  também em aspectos  culturais  da  francofonia,
visando à qualificação na referida língua estrangeira, de discentes de graduação e pós-graduação da
UNIVASF, assim como de servidores técnicos e docentes da instituição.

1.4 Serão oferecidas 3 turmas, sendo 2 (duas) do nível Básico I e 1 (uma) do nível Básico II, cada qual
com carga horário total de 40 (quarenta) horas. As aulas de cada turma serão realizadas 2 (duas) vezes
por semana, conforme calendário de aulas (Anexo II). Todas as aulas serão ministradas no campus de
Juazeiro, em sala a ser informada posteriormente aos selecionados.

2. DA DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS

2.1 Serão disponibilizadas 60 (sessenta) vagas, conforme quadro abaixo:

Curso Quantidade de vagas
Básico I (turma A) 20
Básico I (turma B) 20

Básico II 20

3. DOS REQUISITOS

3.1 O candidato aos cursos ofertados deverá atender a pelo menos um dos seguintes requisitos:



UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – UNIVASF 
Assessoria de Relações Internacionais

Programa Idiomas sem Fronteiras
 Av. José de Sá Maniçoba, s/n – Centro – Petrolina, PE, CEP 56304-917 

Telefone/Fax (87) 2101-6845  -  e-mail:ari.gr@univasf.edu.br

a) Estar regularmente matriculado em curso de graduação ou pós-graduação stricto sensu (presencial
ou a distância) da UNIVASF;

b) Ter vínculo com a UNIVASF como servidor técnico ou docente.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1 A inscrição do candidato implicará aceitação total das condições estabelecidas no presente Edital e
seus anexos, das quais não poderá alegar desconhecimento.

4.2  As inscrições deverão ser realizadas, no período 13 a 19 de setembro de 2016, na Assessoria de
Relações  Internacionais,  campus  Juazeiro,  das  9h  às  11:30h  e  das  14h  às  17h.  A Assessoria  de
Relações Internacionais nesse campus localiza-se no 2º andar do prédio de salas de aula em frente à
rampa do final do prédio. 

4.3 São elementos obrigatórios para inscrição:

a) Ficha de Inscrição (Anexo I);

b) Carta de Interesse (em português) digitada, com no máximo 15 linhas, explicando a importância de
estudar a língua francesa para seus estudos e/ou trabalho. A carta deve ser datada e assinada ao final.
Será atribuído, no processo de seleção, o máximo de 10 pontos pela Carta de Interesse.

4.3.1 Na Ficha de Inscrição o candidato deverá informar sua preferência pelo curso Básico I ou curso
Básico II, considerando-se os itens abaixo:

a) O curso Básico I é oferecido para quem não tem ou tem poucos conhecimentos da língua francesa, a
fim de iniciar os estudos (ver descrição no Anexo III). Candidatos inscritos neste nível não precisarão
realizar teste oral e escrito.

b) O curso Básico II é oferecido para aqueles que já têm conhecimentos básicos da língua francesa e
desejam  continuar  seus  estudos  (ver  descrição  no  Anexo  III).  Candidatos  inscritos  neste  nível
precisarão realizar teste oral e escrito no período de 21 a 23 de setembro (local, dia e hora a serem
definidos).  

4.4 A entrega de cópia dos documentos abaixo não é obrigatória, mas será usada como classificatória
no  processo  de  seleção  atendendo  parâmetros  do  Programa  Idiomas  sem  Fronteiras  tais  como
internacionalização, multilinguismo etc.

a)  Certificado (ou comprovante equivalente)  promovido pelo Francês sem Fronteiras por meio do
curso da Aliança Francesa (vouchers online 2014 e 2015): 5 pontos.

b) Resultado de TOEFL-ITP válido: 5 pontos.

c) Curso(s) do NucLi concluído com aprovação: 5 pontos (cada).

d) Curso(s) de francês da PROEX concluído com aprovação: 5 pontos (cada).

e)  Comprovante  de  participação  em projeto  de  ensino,  pesquisa  ou  extensão  com país  de  língua
estrangeira: 5 pontos.
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4.4.1 Especificamente sobre o item “c”, será utilizado o seguinte critério: cinco pontos para cada curso
concluído e menos cinco pontos para cada curso em que o(a) participante foi reprovado.

4.5 O candidato é o único responsável pelo correto e completo preenchimento dos dados solicitados na
inscrição.

4.6 Não será permitida a complementação documental fora do prazo de inscrição.

4.7 A ausência de quaisquer documentos obrigatórios listados no item 4.4 deste Edital resultará no
indeferimento da inscrição.

5. DO RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO

5.1 O processo seletivo dos candidatos será realizado com base em classificação considerando o total
de  pontos  obtidos  na  soma  da  pontuação  atribuída  à  carta  de  interesse  (item  obrigatório)  e  da
pontuação  atribuída  à  comprovação  documental  (item  opcional).  A Comissão  de  Avaliação  será
formada pelo Coordenador do Programa Idiomas sem Fronteiras e por servidor(a) a ser indicado pela
Assessoria de Relações Internacionais.

5.2 A divulgação do resultado das 2 (duas) turmas de nível  Básico I  será realizada no dia 21 de
setembro através de:

a)  postagem no  site  http://www.idiomassemfronteiras.univasf.edu.br e  na  página  Idiomas  sem
Fronteiras – UNIVASF no Facebook;

b) e-mail dos candidatos;

c) lista de e-mail de servidores da UNIVASF.

5.3 A divulgação do resultado da turma de nível Básico II será realizada no dia 26 de setembro.

6. DA MATRÍCULA

6.1 A matrícula deverá ser realizada presencialmente no período de 26 a 28 de setembro, na Assessoria
de Relações Internacionais de Juazeiro (2º andar do prédio de sala de aulas em frente a rampa) no
horário de 9h às 11:30h e das 14h às 17h.

6.2 O candidato selecionado deverá, no ato da matrícula, preencher/entregar:

a) Ficha de Matrícula;

b) Cópia do RG e CPF.

6.2.1 Não será aceita, em nenhuma hipótese, documentação incompleta.

6.3 O não comparecimento do candidato, no prazo estabelecido para matrícula, será considerado como
desistência da vaga oferecida, não cabendo recurso. Nesse caso, a Coordenação do Programa Idiomas
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sem Fronteiras  convocará  o  próximo  candidato  aprovado  seguindo  a  ordem  de  classificação  do
processo seletivo.

7. DO CRONOGRAMA

7.1 O processo de seleção ocorrerá conforme cronograma do quadro abaixo:

ATIVIDADE DATAS
Publicação do presente edital 13/09/16
Inscrição para o processo seletivo 13 a 19/09/2016
Resultado de classificação (turmas de nível Básico I) 21/09/2016
Teste  oral  e  escrito  (apenas  para  candidatos  ao  curso
Básico II)

21 a 23/09/2016

Resultado de classificação (turma de nível Básico II) 26/09/2016
Matrícula dos selecionados 26 a 28/09/2016
Início das aulas 03 ou 04/10/2016

(conforme turma escolhida)

8 DA CERTIFICAÇÃO

8.1 Os certificados serão emitidos apenas para os candidatos que obtiverem frequência de 75% e
rendimento a ser explicitado no primeiro dia de aula.

8.2  Os  certificados  serão  confeccionados  e  enviados  pelo  Nucli-Univasf,  setor  responsável  pela
coordenação administrativa e pedagógica dos cursos.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 Dúvidas podem ser sanadas através do e-mail: isf.univasf@univasf.edu.br.

9.2  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Coordenação  do  Programa  Idiomas  sem Fronteiras-
UNIVASF.

Petrolina, 13 de setembro de 2016.

Prof. Dr. Fulvio Torres Flores
Coordenador do Programa Idiomas sem Fronteiras

Assessoria de Relações Internacionais
www.idiomassemfronteiras.univasf.edu.br

http://www.idiomassemfronteiras.univasf.edu.br/
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome completo: ____________________________________________________________________

Data de nascimento:  ______________/_____________/______________

Naturalidade (cidade) – UF (sigla do estado): _____________________________________________

E-mail:  ___________________________________________________________________________

Telefones – Fixo: (     )_______________________ Celular: (    ) _____________________________

Se estudante, informar curso: __________________________________________________________

(     ) Graduação       (    ) Pós-Graduação

Se servidor(a), informar SIAPE e lotação: ________________________________________________

RG: ____________________ Órgão expedidor: __________ Data de expedição: _________________

CPF: _____________________________________________________________________________

NÍVEL E TURMA (MARCAR APENAS UM ITEM) – ver dias e horários no Anexo II

(      ) BÁSICO I, TURMA A
(      ) BÁSICO I, TURMA B
(      ) BÁSICO II

ANEXO II – CALENDÁRIO DE AULAS E TURMAS

HORÁRIO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA
18h às 20h Básico I

(Turma A)
Básico II Básico I

(Turma A)
Básico II

20h às 22h Básico I
(Turma B)

Básico I
(Turma B)
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ANEXO III – DESCRIÇÃO DE CONTEÚDOS DOS CURSOS

Básico I

Objetivos de 
comunicação

-Cumprimentar
-Apresentar-se
-Soletrar  
-Dizer data e a hora
-Localizar-se                                        
-Expressar seus gostos
-Falar sobre sua família
-Fazer uma descrição física
-Falar sobre as atividades do dia
-Ir às compras

Gramática -Adjetivos definidos / indefinidos
-Masculino / feminino
-Singular / plural
-Verbos ser/ter
-Prnomes
-Conjugação verbos em –Er: presente do indicativo

                                             passé-composé
-Frases afirmativas / interrogativas

Fonética -é/è
Aspectos culturais -Francofonia

-A vida diária
-Alimentos
-Recreação
-Habitação
-Saúde
-Viagens
-A música eo cinema francês

Básico II

Objetivos de 
comunicação

-Revisão (saudação , apresentação, localizar, descrição..)
-Fazer um pedido (no restaurante,...)
-Falar sobre o clima

Gramática -Revisão (gênero, número, ser/ter, presente, passado-composto)
-Diferenças formais de expressão (Vous/Tu)
-Adjetivos
-Os demonstrativos
-Expressando quantidade
-Há /  Não há
-Conjugação : Imperfeito

                      Futuro próximo
-Os advérbios
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Fonética -Revisão dos acentos é/è/ê
-/en/

Aspectos culturais -Francofonia
-Musica francesa
-Cinema francês
-O património cultural
-O sistema do ensino superior na França
-A organização administrativa da França
-Interculturalismo
-O trabalho
-As greves


