MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS SÃO LUÍS- CENTRO HISTÓRICO

EDITAL Nº 50, DE 04 DE JUNHO DE 2019

SELEÇÃO PARA CURSOS DE FRANCÊS Níveis: Débutant (A1), Iniciante (A2) e Intermediário (B1)
O Campus São Luís Centro Histórico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
IFMA e o Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão da Linguagem CEPELI / Casa das Línguas, de acordo
com a Resolução CONSUP/IFMA No 179, de 12 de dezembro de 2017, tornam público o processo de
seleção simplificada para 60 (sessenta) vagas ao curso de FRANCÊS, distribuídas em três turmas: 20
vagas, Débutant (A1), Matutino; Iniciante (A2), vespertino, e Intermediário (B1), matutino, destinados
à comunidade interna e externa do IFMA.
1. DO OBJETIVO
Os cursos de FRANCÊS, em cada um dos níveis, totalizam 45 horas presenciais, e objetivam
desenvolver nos alunos competências linguístico-culturais em língua francesa, em nível débutant, iniciante e
intermediário, tanto com foco em demandas acadêmico-profissionais, como também preparando-os aos
diplomas de proficiência linguística em francês DELF B1.
2. DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURA
1) Estar cursando ou já ter concluído o Ensino Médio, ou o Ensino Superior.
3. DAS VAGAS, DIA E HORÁRIO DAS AULAS
Serão oferecidas 20 (vinte) vagas, em cada uma das três turmas. As vagas serão assim distribuídas:
Turma 1 – Francês Débutant A1
(Matutino)
Turma 2 – Francês Iniciante A2
(Vespertino)
Turma 3 – Francês Intermediário B1
(Matutino)

Segunda
Terça
Sexta

9h00 – 12h00
14h00 – 17h00
9h00 – 12h00

4. DO MATERIAL DIDÁTICO
O IFMA dispõe dos manuais didáticos que serão usados, somente para uso em sala durante as aulas. Além do
método Alter Ego 1, a ser usado com os alunos iniciantes, serão explorados recursos áudio-visuais e digitais.
É altamente recomendável que os alunos providenciem suportes para tomar notas durante as aulas.
Para o nível intermediário, constituir-se-á uma apostila que deverá ser adquirida por cada um dos alunos.
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5. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão gratuitas e realizadas apenas por meio digital, no dia 10/06/2019, a partir das 8h00 da
manhã, até o esgotamento das vagas.
5.1 Para inscrição ao nível Débutant (A1) o candidato deverá enviar os 03 (três) documentos listados
abaixo(em pdf) para o email: casadaslinguascursos.ch@ifma.edu.br, a partir das 8h00 do dia 10/06/2018,
sendo obrigatório escrever no campo “assunto” a seguinte informação: FRANCÊS Débutant (A1),
MATUTINO; ou, FRANCÊS INICIANTE (A2), VESPERTINO; ou, FRANCÊS INTERMEDIÁRIO
(B1).
Os documentos seguintes devem ser enviados em pdf, anexos ao e-mail:
a) Formulário de inscrição preenchido e assinado (Anexo I).
b) Declaração de matrícula atualizada da instituição que comprove ser aluno em curso do Ensino Médio
ou Superior, ou Documento que comprove a conclusão do Ensino Médio ou Ensino Superior.
c) Termo de Compromisso preenchido e assinado (Anexo II)
5.2 Para a inscrição aos níveis Iniciante (A2) e Intermediário (B1) os alunos devem apresentar 4 (quatro)
documentos:
a) Formulário de inscrição preenchido e assinado (Anexo I).
b) Declaração de matrícula atualizada da instituição que comprove ser aluno em curso do Ensino Médio
ou Superior, ou Documento que comprove a conclusão do Ensino Médio ou Ensino Superior.
c) Termo de Compromisso preenchido e assinado (Anexo II)
d) Declaração, diploma ou certificado: de nível básico (A1), ou superior, para a inscrição no nível
Iniciante (A2); e de nível básico (A2), ou superior, para a inscrição no nível Intermediário B1.

6. DA SELEÇÃO
6.1 A seleção dos candidatos, para o nível Débutant (A1), será feita através da estrita ordem de inscrição
com a recepção do e-mail, valendo o horário registrado na caixa de entrada do e-mail acima apresentado.
6.2 As primeiras 20 candidaturas para a turma Débutant (A1) que apresentarem todos os documentos,
observando o atendimento às exigências do presente Edital, estarão aptas à matrícula e participação no
curso.
6.3 Para os candidatos Iniciante (A2) e Intermediário (B1), a seleção levará em conta, além dos itens
apresentados em 5.1, as comprovações relativas ao nível de conhecimento linguístico, descritos em 5.2.
6.3 O resultado será publicado no site do IFMA no dia 17/06/2019.
7. PARA A MATRÍCULA NO CURSO
Após o resultado final, aos candidatos contemplados, será disponibilizado o acesso a um link de inscrição
no curso de francês, no nível para o qual foi aprovado(a). Todo o processo será realizado à distância. O
período de inscrição finaliza-se no dia 21/06/2019.
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8. INÍCIO DAS AULAS
Os horários e datas de início das aulas são os seguintes:
FRANCÊS Débutant (A1), Matutino – Início das aulas 05/08/2019, das 09h00 às 12h00, no CEPELI
Casa das Línguas, no IFMA Centro Histórico, Rua Afonso Pena, 174.
FRANCÊS Iniciante (A2), Vespertino – Início das aulas 06/08/2019, das 14h00 às 17h00, no CEPELI
Casa das Línguas, no IFMA Centro Histórico, Rua Afonso Pena, 174.
FRANCÊS Intermediário (B1), Matutino – Início das aulas 07/08/2019, das 09h00 às 12h00, no
CEPELI Casa das Línguas, no IFMA Centro Histórico, Rua Afonso Pena, 174.
9. CRONOGRAMA
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
Período de inscrição
Resultado das inscrições homologadas
Matrícula no curso
Período do curso

DATAS
Dia 10/06/2019, a partir das 8h00
Dia 17/06/2019, no site do IFMA Centro Histórico
(https://centrohistorico.ifma.edu.br/)
Entre 18 a 21/06/2019, por meio de link.
De agosto a dezembro 2019.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 Para cada uma das turmas serão criadas listas de excedentes, com 10 candidato(a)s, para casos de
substituição, remanejamento e preenchimento de vagas ociosas.
10.2 Caso o estudante aprovado(a) não compareça nas duas primeiras aulas, sua vaga será automaticamente
remanejada para o candidato da lista de excedentes, em estrita ordem de classificação.
10.2 O material didático (livros e CDs) será fornecido pelo IFMA, em caráter de empréstimo, devendo ser
devolvido ao final de cada aula.
10.3 A Direção Geral do Campus São Luís Centro Histórico e o CEPELI Casa das Línguas reservam-se o
direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital.

__________________________________
Profº Dr. Paulo Batalha Gonçalves
Diretor Geral
IFMA – Campus Centro Histórico
PORTARIA Nº - 5491, DE 15 DE SETEMBRO DE 2016
Publicação no DOU – 16 de Setembro de 2016
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EDITAL Nº 50, DE 04 DE JUNHO DE 2019
ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
TURMA PARA A QUAL ESTÁ SE INSCREVENDO:
( ) FRANCÊS Débutant (A1) Matutino
( ) FRANCÊS Iniciante (A2) Vespertino
( ) FRANCÊS Intermediário (B1) Matutino

DADOS PESSOAIS:
1. NOME:__________________________________________________________________________
2. RG:_____________________________________CPF:____________________________________
3. ENDEREÇO:______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________BAIRRO:_________________________________
4. CIDADE:_____________________________________ ESTADO: _________________________
5. DATA DE NASCIMENTO: ______________________________
6. E-MAIL:________________________________________________________________________
7. TELEFONE: RES (

)________________________ CEL (

)____________________________

_________________________________________
Assinatura do Candidato

_________________________________________
Local e Data
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EDITAL Nº 50, DE 04 DE JUNHO DE 2019
ANEXO II
TERMO DE COMPROMISSO
Pelo presente termo, eu, ________________________________________________, tendo em vista a minha
aprovação e matrícula no CURSO DE FRANCÊS nível __________________, assumo, em caráter
irrevogável, os compromissos e obrigações que se seguem:
Dirigir-me ao curso de francês para assistir as aulas nos dias e horários indicados neste Edital, após o

I-

resultado do processo de seleção;
II-

Dedicar-me às atividades acadêmicas do curso de forma adequada;

III-

Informar e justificar, imediatamente, qualquer impedimento para as atividades previstas do curso;

IV-

Estar ciente de que, caso eu não compareça às duas primeiras aulas,

serei automaticamente

substituído pelo próximo aluno classificado na seleção;
V-

Ter frequência mínima de 75% no curso;

VI-

Reportar-se à Coordenação do Curso sobre quaisquer problemas que porventura possam ocorrer;

VII- Manter bom desempenho, garantindo, assim, minha aprovação no curso no semestre letivo;
VIII- Estar ciente de que o material didático tem caráter de empréstimo e que, portanto, deverá ser
utilizado somente em sala de aula.

Por estar de acordo com os termos anteriormente apresentados, dato e assino o presente documento.

_____________________________
Local e Data

____________________________________
Assinatura do Aluno

