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EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA CURSO DE EXTENSÃO ENGLISH CONVERSATION COURSE

A Direção Geral do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, Campus Avançado
Porto Franco, por meio do departamento de ensino e extensão, amparada pelo edital de fluxo contínuo nº 01/2020 PROEXT/IFMA, torna público o processo de seleção de candidatos para participação no curso de conversação em Língua Inglesa
em nível intermediário, English Conversation Course.

1 DO CURSO
1.1 O curso ofertado é de extensão. Trata-se de um curso de conversação em Língua Inglesa em nível intermediário.
1.2 O curso terá duração de 40 horas.
1.3 As aulas acontecerão na modalidade à distância, por meio de plataforma virtual, uma vez por semana.
1.4 Para participação no curso, o candidato deverá dispor de meios eletrônicos com acesso à internet, com recurso de câmera e
áudio. O curso é totalmente online e irá explorar a habilidade comunicativa, por meio da produção oral do participante.
1.5 O curso será ofertado gratuitamente aos candidatos devidamente inscritos, selecionados e matriculados, de acordo com as
normas estabelecidas neste Edital.
1.6 Cronograma do curso English Conversation Course.

Dias da semana

Segundas-feiras

Número de vagas

40

Carga horária diária

2h

Carga horária total

40h

Horário das aulas

14h às 16h

Início

03/08/2020

Término

14/12/2020

2 DO NÚMERO DE VAGAS
2.1 Será ofertado um total de 40 vagas.

3 PÚBLICO-ALVO E REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
3.1 Público-Alvo: Comunidade em geral
3.2 Pré-requisitos: Ter idade mínima de 16 anos. Apresentar certificado de conclusão de curso Pré-Intermediário (ou superior) de
Língua Inglesa em cursos livres de idiomas.

4 DA INSCRIÇÃO E DURAÇÃO DO CURSO
4.1 A inscrição será realizada exclusivamente via Internet, por meio do preenchimento de formulário eletrônico no endereço:
https://www.even3.com.br/EnglishConversationCourse a partir das 8h do dia 27/07/2020 até às 23h do dia 30/07/2020.
4.2 O correto preenchimento dos dados solicitados no ato da inscrição é de exclusiva responsabilidade do candidato.
4.3 O preenchimento incorreto dos dados solicitados, ou o não preenchimento de dados, assim como a falta dos documentos
anexos solicitados acarretará no indeferimento da inscrição.
4.4. Não serão aceitas inscrições de candidatos fora do horário, datas ou períodos estabelecidos nos calendários constantes
deste Edital.
4.5 A inscrição implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá alegar
desconhecimento.
4.6 Será vedada mais de uma inscrição por candidato. Caso seja verificada mais de uma inscrição em nome do mesmo
candidato, prevalecerá aquela que houver sido realizada por último.
4.7 No ato da inscrição o candidato deverá anexar arquivo em áudio ou vídeo seguindo orientações do teste de nível solicitado no
formulário de inscrição.
4.8 O curso acontecerá de Agosto a Novembro de 2020 e será dividido em seis módulos.

5 DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
5.1 A seleção dos candidatos será realizada de acordo com a comprovação da documentação solicitada assim como avaliação do
teste nível.
5.2 O número de classificados limita-se ao número de vagas ofertadas, sendo que os candidatos excedentes, seguindo a ordem
de classificação, comporão a lista de espera.

6 DO RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO
6.1 A relação dos candidatos selecionados e lista de espera serão enviadas para o e-mail cadastrado no ato da inscrição.
6.2 O IFMA - Campus Avançado Porto Franco reserva-se ao direito de, não completando as vagas, realizar uma única chamada
seguindo a ordem de classificação dos candidatos excedentes após o início das aulas.

7 DESISTÊNCIA
7.1 Caso o candidato selecionado deixe de comparecer a primeira aula será considerado desistente, sendo excluído do curso e
será convocado o próximo candidato da lista de espera.
7.2 Também será considerado evadido o candidato selecionado e matriculado que deixe de comparecer a 3 (três) aulas
consecutivas.

8 CERTIFICAÇÃO
8.1 Terá direito a certificado de conclusão de curso o aluno que concluir com êxito os componentes curriculares previstos para o
curso, que tenham, no mínimo, 75% de frequência nas atividades desenvolvidas e que obtenham 70% na média final nas
avaliações dos módulos do curso.

9 CRONOGRAMA

