Câmpus de São José do Rio Preto

EDITAL
Referente ao Processo nº 144/2016-CSJRP
De ordem do Professor Doutor Geraldo Nunes Silva, Vice-Diretor do Instituto de
Biociências, Letras e Ciências Exatas do Câmpus de São José do Rio Preto, tendo em vista a
aprovação da Comissão Permanente de Extensão Universitária em 15/03/2016, e de
acordo com o disposto na Resolução Unesp 59/2014, que regulamenta os Cursos dessa
natureza, tornamos pública a abertura de inscrições para o seguinte curso:
Título do curso:
Vagas:

Curso de Difusão de Conhecimento “Inglês Básico”
20 (vinte) vagas, sendo o mínimo de 10 vagas para a formação de
uma turma. Haverá a reserva de 10% das vagas para alunos de
graduação da UNESP, em atendimento à Resolução UNESP nº
59/2014.
Carga horária:
30 horas/aula.
Conteúdo:
1. Perguntar e responder informações pessoais, 2. Descrever pessoas
e lugares, comunicar gostos, estados de ânimo e opiniões, 3. Falar
sobre ações e costumes cotidianos, 4. Falar do passado, 5. Usar o
vocabulário básico em diferentes contextos do dia-a-dia.
Objetivo:
O curso de Inglês Básico visa à aprendizagem da língua inglesa por
meio das quatro habilidades (speaking, listening, reading e writing),
através de atividades de natureza comunicativa, para o
desenvolvimento da competência linguístico-comunicativa dos
alunos.
Docente
Profa. Dra. Paula Tavares Pinto – Departamento de Letras Modernas –
Coordenador:
IBILCE/UNESP.
Público alvo:
Os candidatos devem apresentar interesse pelo aprendizado da
língua inglesa e terem, no mínimo, 12 anos.
Haverá vagas para associados da AFPESP e não-associados, sendo que
os valores serão diferenciados.
Unidade:
Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas – IBILCE/UNESP
Câmpus:
São José do Rio Preto
Local e período As aulas serão realizadas na sede da AFPESP, localizada na Rua São
de realização:
Paulo, 2073, Vila Maceno, São José do Rio Preto – São Paulo.
O curso terá início no dia 05 de abril e término no dia 09 de agosto de
2016, com um intervalo no mês de julho.
Horário:
As aulas serão realizadas às terças-feiras, das 19h às 21h, em
encontros semanais de 2 horas cada.
Período
de De 17 a 31 de março de 2016.
inscrição:
Local
de As inscrições serão realizadas na FAPERP – Rua Siqueira Campos,
inscrição:
3718, Vila Santa Cruz, São José do Rio Preto - SP.
Documentos
- Preenchimento da ficha de inscrição na FAPERP;
necessários para - Xerox do RG;
inscrição:
- Ser parte do “Público Alvo”;
- Pagamento das taxas.
Investimento
– Será cobrada a taxa regulamentar da UNESP vigente à época das
Taxa:
inscrições, a taxa de material (R$ 50,00) e os valores da mensalidade
descritos abaixo:
- Para associados da AFPESP e seus dependentes:
1ª parcela do curso R$ 120,00, mais a taxa regulamentar da UNESP
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(pagos no ato da inscrição);
2ª parcela do curso R$ 120,00 (até 15/04/2016);
3ª parcela do curso R$ 120,00 (até 15/05/2016);
4ª parcela do curso R$ 120,00 (até 15/06/2016).
Para não associados da AFPESP:
1ª parcela do curso R$ 150,00, mais a taxa regulamentar da UNESP
(pagos no ato da inscrição);
2ª parcela do curso R$ 150,00 (até 15/04/2016);
3ª parcela do curso R$ 150,00 (até 15/05/2016);
4ª parcela do curso R$ 150,00 (até 15/06/2016).
- Dos alunos de graduação da UNESP serão cobradas apenas a taxa
regulamentar da UNESP vigente à época das inscrições e o material
no valor de R$ 50,00, em atendimento ao que estabelece a Resolução
UNESP nº 59/2014.
Informações importantes:
- Inscrições fora do prazo estabelecido neste Edital não serão aceitas.
- Os valores relativos às taxas não serão devolvidos, cabendo aos inscritos a atenção
quanto aos critérios estabelecidos neste Edital.
- O valor da taxa regulamentar da UNESP pode ser consultado em
http://www.ibilce.unesp.br/#!/administracao/secao-tecnica-de-financas/taxas-derecolhimento-no-guiche/
- Conforme o Artigo 1º, § 2º, da Resolução UNESP 59/2014, é obrigatória a participação da
comunidade externa e, caso não haja inscritos, o curso será cancelado.
Mais informações: Telefones (17) 3221-2423 e 3221-2280.
Seção Técnica Acadêmica do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas do Câmpus
de São José do Rio Preto, 15 de março de 2016.
Antonia Karina de Souza Delgado
Supervisor Técnico de Seção - Substituto
Seção Técnica Acadêmica
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