Câmpus de São José do Rio Preto

EDITAL
Referente ao Processo nº 1083/2016-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 14/06/2016, 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:

Carga horária:
Conteúdo:

Objetivo:

Docente
Coordenador:
Público alvo:

Unidade:
Câmpus:
Local e período
de realização:
Horário:
Período
de
inscrição:
Local
de
inscrição:

Documentos
necessários para
inscrição:

Curso de Difusão de Conhecimento “Mandarim – Avançado 1”
40 (quarenta vagas), sendo:
- 20 vagas para a comunidade externa;
- 16 vagas para a comunidade interna;
- 4 reservadas a alunos de Cursos de Graduação da UNESP.
50 horas/aula.
As casas de chá da China: a cerimônia do chá. A tradição de dar
presentes e de conhecer "os quatro tesouros de escritório”, pinturas e
plantas. A vida dos chineses nas horas livres: praticar Espada Tai Chi,
Tai Chi chuan, academias de aulas de dança, jogar um jogo de xadrez
chinês. Conhecer a organização do espaço geográfico chinês.
Propiciar aos interessados o aprendizado do mandarim,
possibilitando que estudem as características da linguagem oral e
escrita, para que possam compreender textos mais complexos,
técnicos e gerais da língua em foco, e expressarem-se em situações
cotidianas.
Profa. Dra. Talita Storti Garcia – Departamento de Letras Modernas –
IBILCE/UNESP.
- Membros da comunidade interna da Unesp;
- Membros da comunidade externa.
Os candidatos devem apresentar interesse pelo aprendizado de
mandarim e possuir comprovante de conclusão do Ensino
Fundamental ou nível de escolaridade superior ao Ensino
Fundamental.
Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas – IBILCE/UNESP
São José do Rio Preto
Dependências da UNESP/IBILCE – Sala: Deta II
De 16/08/2016 a 29/11/2016, às terças e quintas-feiras.
Das 19h30min às 21h.
Comunidade externa: de 25/07 a 05/08/2016.
Comunidade interna: de 08/08 a 11/08/2016.
Comunidade externa: FAPERP. Rua Siqueira Campos, 3718. Bairro
Santa Cruz. São José do Rio Preto – SP. Telefone: (17) 3211-1089.
Dias e horários para inscrição: de 2ª a 6ª feira (exceto feriados), das
08h às 12h e das 14h às 17h.
Comunidade interna: Seção Técnica de Comunicações do
IBILCE/UNESP. Rua Cristóvão Colombo, 2265. Jd. Nazareth. São José
do Rio Preto/SP. Dias e horários para inscrição: de 2ª a 6ª feira
(exceto feriados), das 09h às 11h e das 14h às 16h.
- Preenchimento da ficha de inscrição;
- Xerox do documento de identidade;
- Comprovante de conclusão do Ensino Fundamental, ou nível de
escolaridade superior (comunidade externa);
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Investimento
Taxa:

Bolsas:

- Comprovante de ter cursado e ter sido aprovado no módulo
Intermediário 3 de Mandarim ou atestar nível de proficiência
necessário para acompanhamento do curso;
- Ser parte do “Público Alvo”;
- Pagamento das taxas.
– - Comunidade interna: Taxa regulamentar da UNESP - R$17,00
(dezessete reais).
- Comunidade externa: O valor do curso é de R$280,00 (duzentos e
oitenta reais) mais taxa regulamentar da UNESP no valor de R$ 17,00
(dezessete reais), pagos à vista ou em até 04 (quatro) vezes no
cheque com a seguinte programação de pagamento, diretamente na
FAPERP:
1ª parcela: R$ 87,00, no ato da inscrição (R$ 70,00 + R$ 17,00 (Taxa
Regulamentar da UNESP)).
2ª parcela: R$ 70,00 – 12/09/2016.
3ª parcela: R$ 70,00 – 10/10/2016.
4ª parcela: R$ 70,00 – 10/11/2016.
- Além dos valores discriminados acima, os alunos inscritos
assumirão o custo do material didático impresso a ser utilizado.
Serão concedidas 02 (duas) isenções de mensalidade para a
comunidade externa. Os alunos contemplados recolherão apenas a
taxa regulamentar da UNESP - R$ 17,00 (dezessete reais). As bolsas
serão atribuídas e gerenciadas segundo os procedimentos da FAPERP,
em acordo com a Coordenação do Curso.

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.
- Conforme o Artigo 1º, § 2º, da Resolução UNESP 059/2014, é obrigatória a participação
da comunidade externa e, caso não haja inscritos, o curso será cancelado.

Mais informações: Telefones: (17) 3221-2284 (Coordenadora), 3221-2280 (DLM) e
3211-1089 (FAPERP).
Seção Técnica Acadêmica do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas do Câmpus
de São José do Rio Preto, 20 de junho de 2016.

Liliane Cristina Campreguer
Supervisor Técnico de Seção
Seção Técnica Acadêmica
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