
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO  

PROJETO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE INGLÊS 

 

EDITAL N.º 05/2013 – PROEX / Formação de Professores de inglês  

 

 

Projeto institucional de formação continuada de professores de inglês como língua 

estrangeira/adicional: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL, Instituição de Ensino 

Superior integrante do Sistema Federal de Ensino faz saber que estarão abertas, no 

período de 05 a 15 de setembro de 2013, as inscrições para o Curso de Formação 

Continuada para Professores de Língua Inglesa da Educação Básica, gratuito.  

1. DO CURSO  
1.1. Identificação do Curso:  

1.1.1. Curso de Formação Continuada para Professores de Língua Inglesa da 

Educação Básica;  

1.1.2. Objetivos: Promover formação continuada de professores de inglês, atuantes em 

escolas da Rede Pública da Educação Básica, privilegiando as escolas participantes dos 

programas Mais Educação e Ensino Médio Inovador, buscando ampliar as 

oportunidades de aprendizagem da língua inglesa como prática social. 

1.1.3. Carga Horária: O curso será ministrado em dez meses, totalizando 120 horas, 

constituído pelos componentes OBRIGATÓRIOS abaixo relacionados:  

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

PERÍODO COMPONENTES 

 

 

 

25/09/13 

A 

12/03/14 

 

 

Language for the teacher 

 

 

 

 

 

 

Nesse módulo, utilizar-se-á um conjunto de práticas que possam garantir aos  

participantes um avanço em suas competências, linguístico-discursivas dentro 

de uma visão sociointeracional e crítica da linguagem. Desse modo, serão 

trabalhados aspectos léxico-gramáticos da língua relevantes para a prática 

docente e sua aplicação pedagógica, com a finalidade de proporcionar aos 

professores participantes oportunidades de uso da língua inglesa em contextos 

reais de interação oral e escrita.  

 



 

 

 

26/03/14 

A 

30/07/14 

English learning with coursebooks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Número de Vagas por Polo:  

Polo Maceió: 50 vagas (tarde);  

Polo Arapiraca: 50 vagas (manhã). 

 

1.1.4. Período de Realização: Início em 25 de Setembro de 2013 e Término em 30 de 

Julho de 2014.  

 

1.1.5. Dia das Aulas: Quarta-Feira 

 

1.1.6. Horário das aulas 

Polo Maceió – às quartas, entre 13h e 17h. 

Polo Arapiraca – às quartas, entre 8h e 12h.  

 

2. PÚBLICO ALVO E PRÉ-REQUISITO  
2.1. Público Alvo: Professores de Língua Inglesa em exercício, da Educação Básica 

Pública. 

 

2.2. Pré-Requisito: Ter Curso de Licenciatura em Letras-Inglês ou Letras Português-

Inglês ou ser graduando em um desses cursos. 

 

2.3. Dos critérios de seleção e classificação 

2.3.1 O processo seletivo constará das seguintes fases:  

2.3.1.1. 1ª fase–Preenchimento do Formulário de Inscrição Online (classificatório) 

2.3.1.1.1. Consiste no fornecimento dos dados solicitados no Requerimento de Inscrição 

Online. 

2.3.1.2. 2ª Fase – Entrega de documentos (Ver item 4 abaixo) 

 

3. DAS INSCRIÇÕES E PREENCHIMENTO DAS VAGAS  
3.1. As inscrições serão efetuadas através do preenchimento de formulário on line, 

disponível no site http://profinglesal.weebly.com/enrollment.html, no período de 05 a 

15 de setembro de 2013. 

3.2. Não haverá cobrança da taxa de inscrição nem de nenhum outro encargo;  

3.3. O preenchimento das vagas dar-se-á levando em consideração os critérios 

estabelecidos no quadro a seguir. 

  

 

Este componente apresenta como tema: o que é, quando, onde e como         

usar o livro didático (LD). Nesse módulo, o livro didático constitui-se em 

uma importante ferramenta de trabalho docente que, bem como outras 

ferramentas, deve ser analisada criticamente. Assim, o foco das discussões 

será como apresentar, abordar ou adaptar as diferentes partes do LD; quais 

os mais recorrentes gêneros textuais presentes nos livros e os aspectos 

ideológicos subjacentes em tais gêneros; como possibilitar o 

desenvolvimento de letramentos em língua inglesa com a utilização do LD 

adotado na escola. 
 

 

http://profinglesal.weebly.com/enrollment.html


Quadro de critérios para seleção e classificação Pontuação 

1. Ser professor de escola participantes dos programas 

Mais Educação ou Ensino Médio Inovador. 

40 pontos 

2. Ser professor efetivo da rede pública (federal, estadual 

ou municipal). 

35 pontos 

3. Ser monitor de língua inglesa do estado. 25 pontos 

 

3.4. Não será admitida, em nenhuma hipótese, a reserva de vagas fora do ato de 

inscrição.  

 

4. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA  
4.1. Após divulgação da lista de inscritos no endereço eletrônico 

http://profinglesal.weebly.com/news.html, os candidatos deverão enviar ou apresentar 

os documentos exigidos a seguir:  

- Cópia da Cédula de Identidade e do CPF;  

- Cópia do Certificado ou Diploma de Licenciatura em Letras-Inglês ou Letras 

Português-Inglês, ou Declaração de matrícula em uma dessas licenciaturas; 

- Declaração da Instituição de Ensino à qual o docente está vinculado, atestando que o 

mesmo encontra-se em regência de língua inglesa em sala de aula, no período da 

inscrição e da realização do curso. 

 

4.2. Sobre a entrega dos documentos 

 

4.2.1. Polo Maceió 

A documentação deverá ser digitalizada e enviada, no dia 16/09/2013, em formato de 

arquivo pdf, para o seguinte endereço eletrônico: profinglesal@gmail.com 

No primeiro dia de aula, os alunos deverão levar os documentos originais.  

 

4.2.2. Polo Arapiraca 

- A documentação poderá ser digitalizada em formato de arquivo pdf, e enviada, no dia 

16/09/2013, para o seguinte endereço eletrônico: profinglesal@gmail.com ou; 

- Entregue, pessoalmente, nos locais, datas e horários abaixo indicados: 

Universidade Estadual de Alagoas-UNEAL – Rua Governador Luiz Cavalcante, S/N – 

Alto do Cruzeiro – Arapiraca/AL (Sala do NEPLAELI), dias 16 e 17/09/13, das 8h às 

12h. 

Observação: Os candidatos que optarem pelo envio eletrônico, deverão levar a 

documentação original no primeiro dia de aula. 

 

 

5. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Em caso de empate terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 

a) Tiver feito a sua inscrição primeiro no sítio 

b) Tiver menos tempo de experiência docente no ensino da língua inglesa  

 

 

6. DOS RESULTADOS 

A primeira chamada dos alunos aprovados será divulgada no sítio da Pró-Reitoria de 

Extensão da Universidade Federal de Alagoas (www.ufal.edu.br/extensao), no mural da 

Faculdade de Letras e no endereço eletrônico http://profinglesal.weebly.com/news.html, 

no dia 19 de setembro de 2013. 

http://profinglesal.weebly.com/news.html
mailto:profinglesal@gmail.com
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A segunda chamada, em caso de vagas, será divulgada no dia 26 de setembro de 2013, 

nos meios de comunicação mencionados acima. 

 

7. DOS RECURSOS 

O candidato disporá  dos dias 20 e 21/09/2013 para interpor recurso contra o resultado 

da primeira chamada. O recurso deverá ser enviado eletronicamente, em formato de 

arquivo pdf, para o email profinglesal@gmail.com , em uma única página, fonte Times 

New Roman, Tamanho12, com cabeçalho em que conste: 1. Nome do candidato; 2. 

Título: Interposição de recurso contra o resultado preliminar do Edital nº 5/2013 – 

PROEX / Formação de Professores de Inglês. O resultado final será divulgado no dia 

23/09/2013, no sítio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Alagoas 

(www.ufal.edu.br/extensao), no mural da Faculdade de Letras e no endereço eletrônico 

http://profinglesal.weebly.com/news.html 

 

8. DO CANCELAMENTO DE MATRÍCULA 

A matrícula será cancelada se o aluno não comparecer no primeiro dia de aula. 

 

9. CRONOGRAMA 

Atividades Períodos 

Lançamento do Edital  05/09/2013 

Inscrição on line 

http://profinglesal.weebly.com/enrollment.html  
05/09 a 15/09/2013 

Envio da documentação digitalizada (profinglesal@gmail.com)   

polo Maceió e polo Arapiraca 

16/09/2013 

Entrega documentação – polo Arapiraca – se for de preferência do 

candidato: Universidade Estadual de Alagoas-UNEAL – Rua 

Governador Luiz Cavalcante, S/N – Alto do Cruzeiro – Arapiraca/AL 

(Sala do NEPLAELI) 

 

16 e 17/09/2013 

Resultado preliminar 19/09/2013 

Recebimento de recurso online: profinglesal@gmail.com 20 e 21/09/2013 

Julgamento de recursos 22/09/2013 

Resultado final  23/09/2013 

Aula inaugural  25/09/2013 
Segunda Chamada  26/09/2013 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
10.1. Caberá à coordenação do curso a responsabilidade de zelar pela disciplina e lisura 

do processo, para o que poderá fazer uso de todos os meios admitidos em direito para a 

sua garantia;  

10.2. Os casos omissos, não previstos neste texto, serão julgados pelos profissionais 

envolvidos na realização do curso.  
Maceió, 03 de setembro de 2013. 

 

 
Prof. Eduardo Sílvio Sarmento de Lyra                                 Prof. Dr. Sérgio Ifa 
       Pró-Reitor de Extensão da UFAL   Coordenador do Projeto institucional de formação 

continuada de professores de inglês Continuada de 

professores de inglês como língua 

Estrangeira/adicional: UFAL 
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