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EDITAL Nº 01 DE 15 DE AGOSTO DE 2019 

SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA A ATIVIDADE DE ENSINO “INGLÊS PARA 

FINS ACADÊMICOS”  

 

 

A Coordenação de Extensão e Cultura (NEPE) da Faculdade Dinâmica do Vale 

do Piranga, juntamente com a Assessoria de Relações Internacionais (DPPG), 

torna público este Edital para a seleção de estudantes para o Curso de Inglês 

para Fins Acadêmicos. 

 

1. Objetivo 

1.1. Oferecer aos estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação da 

Faculdade Dinâmica a oportunidade de desenvolver habilidades de leitura 

e interpretação de textos em língua inglesa. 

 

2. Público – Alvo 

2.1. O Curso de “Inglês para Fins Acadêmicos” destina-se aos estudantes 

regularmente matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação da 

Faculdade que se interessam pelo estudo da língua inglesa como 

ferramenta de aprendizagem e interação. 

 
3. Informações sobre o curso 

3.1. O curso tem natureza de atividade de ensino. 

3.2. O curso será realizado na modalidade presencial, por meio de 1(um) 

encontro semanal, às quartas-feiras, no período das 17:45 às 18:35 horas, 

na Faculdade Dinâmica. 

3.3. O curso terá início no dia 11 de setembro na sala 01 – 1º andar. 

3.4. O curso será oferecido na modalidade “Starter” – que visa 

atender alunos com nenhum ou pouco conhecimento da 

língua inglesa. 

 

4. Inscrição 

4.1. A inscrição deverá ser feita mediante o preenchimento do formulário (anexo 

1), retirado e entregue na Coordenação de Extensão e Cultura, no período 

compreendido entre 19 a 23 de agosto. 

 

5. Vagas e Seleção 



 

 
FACULDADE DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA 

 
NÚCLEO DE ESTUDO, PESQUISA E EXTENSÃO-NEPE 

 

5.1. O número de vagas oferecido estará condicionado ao número de 

estudantes interessados na realização do curso. 

5.2. Caso o número de interessados seja muito maior que o esperado para 

montagem e bom rendimento da aula (o critério numérico nesse caso fica a 

cargo da professora que ministrará as aulas) a seleção dos alunos atenderá 

ao critério de maior nota. 

 

6. Benefícios 

6.1. Será conferido certificado aos estudantes que cumprirem 75% (setenta e 

cinco por cento) da carga horária total do curso. 

6.2. A carga horária cursada pelo estudante – 10 horas/aula -  poderá ser 

convertida em horas de Atividades Complementares. 

6.3. O Curso de Inglês para Fins Acadêmicos é uma ação da Faculdade 

Dinâmica direcionada ao estudante, sem nenhum custo para o aluno em 

termos de inscrição, matrícula, mensalidade e certificado. 

 

7. Disposições Finais 

7.1. O resultado do processo de seleção será divulgado pela Coordenação de 

Extensão e Cultura e será afixado no seu quadro de Avisos. 

7.2. Os casos omissos serão tratados pela Coordenação de Extensão e Cultura. 

7.3. Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Ponte Nova, 15 de agosto de 2019. 

 

 

 

Marcela A. Toledo Milagres 

Coordenação do projeto – Inglês para Fins Acadêmicos - FADIP 

Assessoria de Relações Internacionais´- FADIP 

 

 

 

Wagner Gomides 

Coordenador de Extensão e Cultura - FADIP 
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ANEXO I 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
PROCESSO SELETIVO CURSO DE EXTENSÃO EM INGLÊS 2019/2 

 
 

Nome: 
 

E-mail: 
 

Telefone para contato: 
 

Curso de Graduação em que está matriculado:  
 

Período: 
□ 1º     □ 2º      □ 3º       □4º      □5º       □6º       □7º      □8º     □9º      □10º 

Data de Inscrição: _______/_______/_______ 

Assinatura do Aluno: 
 

 

 


