
 
 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
PRO-REITORIA DE EXTENSÃO   

 ASSESSORIA DE INTERCÂMBIO INTERNACIONAL  
FACULDADE DE LETRAS 

REDE ANDIFES IDIOMAS SEM FRONTEIRAS 
 

CHAMADA Nº 28/2022/PROEX/ASI/FALE DE 25 DE AGOSTO DE 2022  

 

CHAMADA PARA SELEÇÃO DE CURSISTAS PARA OS CURSOS DE ESPANHOL DA 

REDE ANDIFES DE IDIOMAS SEM FRONTEIRAS 

 

1. DAS INFORMAÇÕES GERAIS 

A Pro-reitoria de Extensão, a Assessoria de Intercâmbio Internacional, a Faculdade de Letras da 

Universidade Federal de Alagoas tornam pública a abertura do processo seletivo para cursistas 

dos cursos de língua espanhola oferecidos pela REDE ANDIFES-IDIOMAS SEM FRONTEIRAS, 

edição 2022. 

2. DO PÚBLICO ALVO  

SERVIDORAS E SERVIDORES (técnicas(os) e docentes) e ESTUDANTES, regularmente 

matriculados nos cursos de GRADUAÇÃO e PÓS-GRADUAÇÃO, da UFAL, nos campi A.C 

Simões, Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas (CECA/UFAL), 

Arapiraca (Sede e Unidades de Ensino Palmeira dos Índios, Penedo e Viçosa) e do Sertão (Sede 

e Unidade de Ensino Santana do Ipanema). SERVIDORAS E SERVIDORES (técnicas(os) e 

docentes) e ESTUDANTES, regularmente matriculados nos cursos de GRADUAÇÃO e PÓS-

GRADUAÇÃO, da UNEAL. SERVIDORAS E SERVIDORES (técnicas(os) e docentes) e 

ESTUDANTES, regularmente matriculados nos cursos de GRADUAÇÃO e PÓS-GRADUAÇÃO, 

do IFAL. 

 

3.  DOS OBJETIVOS DO CURSO E DAS VAGAS 

3.1.  Serão oferecidas 25 (vinte e cinco) vagas para o curso Espanhol sem Fronteiras - 2022: 

Conhecendo a língua espanhola - NÍVEL A1- INICIANTE; 25 (vinte e cinco) vagas para o curso 

Espanhol sem Fronteiras - 2022: Bem-vindo ao Espanhol: Língua Internacional – Nível A1- 

INICIANTE; e 25 (vinte e cinco) vagas para o curso Espanhol sem Fronteiras - 2022: 

Competências Interculturais em Contexto Acadêmico de Língua – Nível A2- INICIANTE. 

3.2. Os cursos ocorrerão entre 19 de setembro e 09 de dezembro de 2022, com carga horária de 

32 horas, e serão ministrados à distância.  

3.3. Os cursos oferecidos para o período de setembro a dezembro de 2022 são: 



 
 
 

Espanhol sem Fronteiras - 2022: Conhecendo a 

língua espanhola - NÍVEL A1- INICIANTE 
Dias e horários  

Atividade síncrona 

 

4a. feira 

das 17h30 às 19h00 

(1h30m semanais) 
25 vagas 

 

Atividade assíncrona 1h30m semanais 

 

 

Espanhol sem Fronteiras - 2022: Bem-vindo ao 

Espanhol: Língua Internacional – Nível A1- 

INICIANTE 

Dias e horários  

Atividade síncrona 

 

4a. feira 

das 19h00 às 20h30 

(1h30m semanais) 25 vagas 

 

Atividade assíncrona 1h30m semanais 

 

Espanhol sem Fronteiras - 2022: Competências 

Interculturais em Contexto Acadêmico de Língua – 

Nível A2- INICIANTE 

Dias e horários  

Atividade síncrona 

 

2a. feira 

das 15h30 às 17h00 

(1h30m semanais) 25 vagas 

 

Atividade assíncrona 1h30m semanais 

 

3.4. O objetivo dos cursos é promover o ensino-aprendizagem da língua espanhola com foco no 

desenvolvimento de habilidades básicas de comunicação voltadas para o atendimento e 

orientação de participantes estrangeiros em contextos comunicativos internacionais.  

3.5. Os cursos oferecidos pela rede Andifes-IsF não se caracterizam como cursos regulares da 

UFAL, de modo que as(os) matriculadas(os) nos cursos de línguas espanhola não poderão 

realizar trancamento de matrícula. 

3.6. Para aprovação no curso de Língua Espanhola                                 

a)    nota mínima de 7,0 (sete inteiros); 

b)    frequência mínima de 75% no semestre em curso. 

 



 
 
3.7. Os certificados para servidoras(es) e estudantes aprovadas(os) serão expedidos ao final do 

período, exclusivamente pela PROEX/UFAL, no site da instituição, via módulo de Extensão no 

Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmica – SIGAA/UFAL. Não haverá emissão de 

certificados ou de declarações por qualquer outra via. 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1. Disponibilização de até 25 (vinte e cinco) vagas, seguindo a ordem de inscrição. 

4.2 Além das 25 (vinte e cinco) vagas para início imediato, serão disponibilizadas 10 (dez) vagas 

para cadastro reserva, respeitando a ordem de inscrição. 

4.3. As inscrições serão realizadas entre os dias 23 de agosto de 2022 e 11 de setembro de 

2022, às 23h59min OU ATÉ O ESGOTAMENTO DAS VAGAS DISPONÍVEIS. 

4.4. O/A candidato/a deverá se inscrever apenas pelo formulário disponibilizado abaixo: 

Espanhol sem Fronteiras - 2022: Conhecendo a 

língua espanhola - NÍVEL A1- INICIANTE 
https://forms.gle/keNb9bedU7P8MUrs5  

 

Espanhol sem Fronteiras - 2022: Bem-vindo ao 

Espanhol: Língua Internacional – Nível A1- 

INICIANTE 

https://forms.gle/CzRhgiQksjMeux6r5  

 

Espanhol sem Fronteiras - 2022: Competências 

Interculturais em Contexto Acadêmico de Língua 

– Nível A2- INICIANTE 

https://forms.gle/DUAXj16iAFFtMiPH9  

 

4.5. No ato de inscrição, a/o candidata/o deve responder o formulário e enviar cópias digitalizadas 

dos seguintes documentos:  

a) RG e CPF; 

b) No caso de estudantes: comprovante de Matrícula do semestre em curso de Graduação 

nos campi A.C Simões, CECA, Arapiraca (Sede e unidades de Ensino Palmeira dos Índios, 

Penedo e Viçosa) e Sertão (Sede e unidade de ensino Santana do Ipanema); comprovante 

de Matrícula do semestre em curso de GRADUAÇÃO e PÓS-GRADUAÇÃO na UNEAL; 

comprovante de Matrícula do semestre em curso de GRADUAÇÃO e PÓS-GRADUAÇÃO 

no IFAL, com data a partir do mês de julho de 2022. 

c) No caso de servidores, documento que comprove o vínculo com a UFAL, com a UNEAL ou 

com o IFA, com data a partir do mês de julho de 2022. 

 

Parágrafo único – A/O candidata/candidato contemplada/o com uma vaga no curso        

                           síncrona do curso em que se inscreveu, para efeito de confirmação de 

sua mat                                                                       turma. As/Os 

selecionadas/os que não comparecerem a essa primeira aula síncrona será considerada/o 

desistente. Dessa forma, será feita a convocação das/os selecionadas/os que compõem a lista de 

espera, que deverão                           sincrónica para efeito de confirmação de sua 

https://forms.gle/keNb9bedU7P8MUrs5
https://forms.gle/CzRhgiQksjMeux6r5
https://forms.gle/DUAXj16iAFFtMiPH9


 
 
matrícula e se apresentarem ao Professor em Formação Inicial. Se assim não procederem, 

também serão considerada/os desistentes. Por questões pedagógicas, não haverá terceira 

chamada. 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

5.1. Caso o/a candidato/a sinta necessidade de esclarecimentos sobre o processo, a chamada, 

as inscrições e os resultados, deve entrar em contato pelo e-mail patricia.neyra@fale.ufal.br e 

indicar a sua dúvida ou solicitação, identificando seu nome completo e, sempre que possível, 

anexando comprovantes, printscreen de telas e outros documentos que se façam necessários 

para o bom atendimento da demanda.  

5.2. Casos omissos e situações não previstas nesta chamada serão analisados pela coordenação. 

5.3. Esta chamada entra em vigor na data da sua publicação.   

 

6. DO CALENDÁRIO 

Etapa Data 

Inscrições de 23 de agosto a 11 de setembro de 

2022 ou até preencher o número total 

de vagas 

Resultado Final a partir de 14 de setembro de 2022 

No site: fale.ufal.br 

Início das aulas A partir de 19 de setembro de 2022 

(link será enviado por e-mail) 

  

 

Maceió, 25 de agosto de 2022. 

 

PROFA. DRA. ALINE VIEIRA 

PROFA. MS. PATRICIA NEYRA 

Coordenadoras de Espanhol - Rede Andifes ISF 

 

PROF. DR. SÉRGIO IFA 

Coordenador Institucional do IsF 

 

PROFA. DRA. RITA DE CASSIA SOUTO MAIOR SIQUEIRA LIMA 



 
 

Diretora da Faculdade de Letras 

 

PROF. DR. JOSÉ NIRALDO DE FARIAS 

Assessoria de Intercâmbio Internacional-ASI 

 

PROF. DR. CÉZAR NONATO BEZERRA CANDEIAS 

Pró-reitor de Extensão (PROEX) 

 


