SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
EDITAL 20/2012 – PRORH-CCDP
INSCRIÇÃO NAS VAGAS EM DISCIPLINAS DO PROJETO DE UNIVERSALIZAÇÃO
DA OFERTA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

A Pró-Reitoria de Recursos Humanos e a Coordenação do Projeto de
Universalização de Língua Estrangeira da Universidade Federal de Juiz de Fora, no
uso de suas atribuições e de acordo com o processo 23071.007452/2008-40,
comunicam que estarão abertas, na Secretaria da Coordenação do Projeto, no prédio
da Reitoria/Campus Universitário, entre os dias 19 a 23/11/2012, no horário de 08h30
às 12h, as inscrições para servidores do quadro efetivo, em exercício nesta
Universidade, interessados em candidatar-se às vagas nas disciplinas oferecidas pelo
Projeto de Universalização de Língua Estrangeira.
1. Disciplinas e certificação:
1.1 Para Espanhol, Francês, Inglês e Italiano Instrumental a carga horária de
cada disciplina é de 60 horas e serão oferecidos os módulos I, II e III,
consecutivamente. A certificação só ocorrerá com a conclusão dos três módulos, com
carga horária total de 180 horas.
1.2. Para Latim Instrumental a carga horária de cada disciplina é de 60 horas e
serão oferecidos os módulos I e II, consecutivamente. A certificação só ocorrerá com a
conclusão dos dois módulos, com carga horária total de 120 horas.
1.3. O servidor deverá cursar todos os módulos após o seu ingresso na
Instituição como servidor, não podendo aproveitar módulos cursados para a
capacitação quando esteve na condição de aluno da UFJF.
2. Documentos para inscrição:

2.1. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar o formulário ANEXO 1,
devidamente preenchido, na Secretaria do Projeto e, caso não esteja atualizado no
Sistema SIGA, apresentar cópia de comprovante de conclusão do ensino médio.
2.2. O servidor que for cursar a disciplina em seu horário de trabalho na UFJF
deverá obter anuência da chefia imediata para realizar o curso, apresentando no ato
da inscrição o formulário ANEXO 2, devidamente preenchido, sendo de
responsabilidade do servidor a observância deste pré-requisito.
DISCIPLINAS
Espanhol Instrumental I, II e III
Francês Instrumental I, II e III
Inglês Instrumental I, II e III
Italiano Instrumental I, II e III
Latim Instrumental I e II

Nº DE VAGAS
04 por turma
04 por turma
04 por turma
04 por turma
04 por turma

HORÁRIOS
Manhã/Tarde/Noite
Manhã/Tarde/Noite
Manhã/Tarde/Noite
Manhã/Tarde/Noite
Manhã/Tarde

2.3. Só poderão se inscrever no módulo II os que já cursaram e foram
aprovados no módulo I

2.4. Só poderão se inscrever no módulo III os que já cursaram e foram
aprovados no módulo II.

3. INFORMAÇÕES

Outras informações poderão ser obtidas na Secretaria da Coordenação do
Projeto de Universalização de Língua Estrangeira, prédio da Reitoria/Campus
Universitário, telefone 2102-3883.

Juiz de Fora, 08 de novembro de 2012

Jackeline Fernandes Fayer
Pró-Reitora de Recursos Humanos

Jovita Maria Gerheim Noronha
Coordenadora do Projeto de Universalização.
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_________________________________________________________
PROJETO DE UNIVERSALIZAÇÃO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA-PU

ANEXO 01
SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DISCIPLINA OFERECIDA PELO PROJETO
DE UNIVERSALIZAÇÃO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
SOMENTE PARA SERVIDORES EFETIVOS E EM EXERCÍCIO NA UFJF

NOME:_________________________________________________________ SIAPE
_________________________________________________________,

Telefone

________________,

lotado(a)

E-mail_________________________________,

______________________________________, solicito inscrição na disciplina de
graduação do Projeto de Universalização de Língua Estrangeira, no semestre de
2012/3, conforme abaixo assinalado:
Espanhol Instrumental ____ – Turma: ____

Francês Instrumental ____ – Turma: ____

Inglês Instrumental ____ – Turma: ____

Italiano Instrumental _____ – Turma: ____
Latim Instrumental ____ – Turma: ____
1. Declaro estar ciente que se trata de disciplina da Graduação, portanto,
sujeita aos critérios de aprovação previstos no Regulamento Acadêmico da
Graduação (RAG).
2. Declaro estar ciente dos critérios para participação e aproveitamento de
módulos na capacitação, constantes do Edital nº 20/2012-CCDP/PRORH,
de 08/11/12, inclusive quanto à restrição de não poder usar duplamente os
créditos, ou seja, créditos cursados na condição de aluno não poderão ser
utilizados para compor o certificado emitido pela Coordenação de
Capacitação/PRORH.

Juiz de Fora, ___ de _______________ de 2012.

________________________________________
Assinatura do(a) servidor(a)
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PROJETO DE UNIVERSALIZAÇÃO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA-PU

ANEXO 02

À
Coordenação do Projeto de Universalização de Língua Estrangeira da UFJF

Estou

ciente

e

de

acordo

que

o(a)

servidor(a)

______________________________________, está inscrito(a) para cursar a
disciplina __________________ Instrumental , na UFJF, no 2º semestre de 2012,
no(s) seguinte(s) dia(s) e horário(s):
Dia(s): ___________________________
Horário(s): ________________________

Juiz de Fora, de ____ de ____________ de 2012.

__________________________________________
Assinatura com carimbo (ou outra identificação) da chefia imediata
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