Belém-PA, 02 de agosto de 2016

Edital N° 005/2016 - Assessoria de Cooperação Interinstitucional e
Internacional da UFRA
Dispõe sobre a concessão de 1000
bolsas de educação EAD (Ensino de
Idiomas à Distância), patrocinado pelo
Banco Santander em parceria com a
UFRA.
1. APRESENTAÇÃO:
A Assessoria de Cooperação Interinstitucional e Internacional (ACII) torna público em 02
de Agosto de 2016, a chamada de seleção aos interessados em participar do Programa
de Ensino de Idiomas à Distância, oferecido pelo SANTANDER UNIVERSIDADES dentro
do programa Amazônia 2020.
2. OBJETIVO:
Conceder 1000 bolsas de ensino de idiomas à distância, sendo 500 de inglês e 500 de
espanhol para a comunidade acadêmica da UFRA (estudantes, técnicos e docentes), que
visam aperfeiçoar o conhecimento dos contemplados.
3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO:
3.1. Ser brasileiro, nato ou naturalizado, e maior de 18 anos;
3.2. Possuir vínculo com a UFRA como discente (regularmente matriculado), docente ou
técnico-administrativo ativos.
4. NÚMERO DE BOLSAS:
4.1. Serão disponibilizadas 1000 vouchers para o curso online, dos quais 500 de inglês e
500 de espanhol.
Campi

Inglês

Espanhol

Belém

250

250

Paragominas

50

50

Parauapebas

50

50

Capitão Poço

50

50

Capanema

50

50

Tomé-açu

50

50

Total

500

500

5. CRONOGRAMA:
Data
Até 24/08/2016
Por
ordem
de
chegada (online)
26/08/2016
Em local, data e
horário
a
ser
divulgado no site da
ACII

Atividade
Inscrições no link (Obrigatório):
https://goo.gl/02QbY2
Divulgação do Resultado
Entrega de Vouchers

6. PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO:
6.1. Acesse o endereço eletrônico abaixo, preencha o formulário de inscrição e tecle em
ENVIAR (SUBMIT). O link para a inscrição é: https://goo.gl/02QbY2

7. PROCESSO SELETIVO
7.1. Cada candidato poderá se inscrever em somente uma das modalidades oferecidas.
(Inglês ou Espanhol);
7.2. Serão selecionados os primeiros candidatos (conforme o número de vagas – por
ordem de inscrição dos formulários online) a se inscreverem em cada modalidade (inglês
e espanhol);
8. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:
8.1. O resultado final será divulgado na data prevista no item 5 deste Edital exclusivamente
através do site da UFRA e no link da ACII (www.acii.ufra.edu.br).
9. EFETIVAÇÃO DO VOUCHERS:
9.1. A divulgação do local, data e horário dos vouchers será pelo site da ACII
(http://www.acii.ufra.edu.br/) e da UFRA.
9.2. Os contemplados de outros campi receberão os vouchers na secretaria do Campi;

9.3. O candidato selecionado que desista do voucher (curso) por qualquer que seja o
motivo, o mesmo deverá comunicar tal desistência, por escrito, ao Prof. Adriano Marlison
Leão de Sousa para que este tome as providências cabíveis quanto ao cancelamento do
voucher;
9.4 O candidato que não comparecer nos dias marcados para receber o voucher, será
eliminado, sendo o voucher repassado para o próximo candidato.
11. DISPOSIÇÕES FINAIS:
11.1. A UFRA e/ou o Banco Santander poderá(ão), em função de aspectos formais e
normas existentes nas legislações brasileira, e a seu único e exclusivo critério, alterar ou
encerrar a presente chamada independentemente do calendário estabelecido.

Prof. Adriano Marlison Leão de Sousa
Assessor de Cooperação Interinstitucional e Internacional da UFRA

