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PROJETO DE EXTENSÃO CONVERSATION SOCIETY – CONVERSAÇÃO EM 

LÍNGUA  

EDITAL Nº 01/2021 - 18 de janeiro de 2021  

CURSOS DE CONVERSAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA (NÍVEL INTERMEDIÁRIO E NÍVEL 

AVANÇADO) 

O Projeto de Extensão Conversation Society – conversação em língua inglesa - 

cadastrado no Edital PROEX 02/2020 - Programa de Bolsas de Extensão, Arte e Cultura 

– PIBEAC 2021 da Pró-reitoria de Extensão, Arte e Cultura da Universidade da 

Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) vem a público 

apresentar as orientações sobre inscrição, matrícula e classificação de candidatos para 

os cursos de Conversação em língua inglesa, nível intermediário e nível avançado. 

 

1. DA FINALIDADE  

1.1 Selecionar membros da comunidade interna e externa para participar do CURSO 

DE EXTENSÃO EM CONVERSAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA – NÍVEL 

INTERMEDIÁRIO e NÍVEL AVANÇADO. 

 

2. DO PÚBLICO-ALVO  

2.1 O curso destina-se, em âmbito interno, a servidores (docentes, técnico 

administrativos e colaboradores terceirizados), a discentes matriculados em cursos de 

graduação e pós-graduação latu sensu e stricto sensu de qualquer um dos campi da 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) e, em 

âmbito externo, a quaisquer outros interessados em melhorar a fluência na língua 

inglesa.  

 

3. DAS VAGAS E DOS REQUISITOS  

3.1. No total serão disponibilizadas 60 vagas, sendo 30 vagas para cada nível 

(intermediário e avançado) e distribuídas da seguinte forma: 20 vagas para discentes 

das diversas áreas e cursos da Unilab, 5 vagas para alunos oriundos de escolas 



públicas do Maciço de Baturité, a partir do Ensino Médio, além de pessoas da 

comunidade e professores que residam próximo ao Campus das Auroras, local de 

realização das atividades do projeto, 5 vagas para servidores (docentes e TAEs) e 

terceirizados com disponibilidade para participação das atividades. 3.2 Todos os 

participantes deverão comprovar conhecimento mínimo em língua inglesa 

correspondente, pelo menos, nível básico (nível A2 do Quadro Comum Europeu de 

Referência para Línguas), a fim de que se garanta o nível mínimo necessário para que 

possam acompanhar o curso.  

3.3 A comprovação a que se refere o item 3.2 poderá se dar por 1) envio de certificação 

(declaração emitida por escolas ou cursos livres de língua inglesa ou similares) que 

comprove, no mínimo, o referido nível ou 2) por meio de teste de nível (prova oral) a 

ser realizado em data a ser posteriormente informada, em forma entrevista online 

realizada pelos colaboradores do projeto de extensão. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES  

4.1 As inscrições são gratuitas e serão realizadas exclusivamente pela Internet, por meio 

do preenchimento e envio do formulário disponível no link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5x0Rm7RxLxF00HnutJSG2hYe3aYSevlI

_yWXs1uypYFg5PQ/viewform?usp=sf_link , entre as 00h do dia 26 de janeiro até 

11h59min do dia 29 de janeiro de 2021.  

4.2  As informações fornecidas no formulário de inscrição e o seu correto preenchimento 

são de responsabilidade do candidato, dispondo a coordenação do projeto do direito de 

excluir do processo aquele que não preencher à solicitação de inscrição de forma 

completa, correta e/ou fornecer dados comprovadamente inverídicos. 

4.3 A inscrição implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, 

das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.  

4.4 A coordenação do projeto de extensão não se responsabilizará por requerimentos 

de inscrições não recebidos por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas na 

comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores 

de ordem técnica que impossibilitem a transferência dos dados.  

4.5 As inscrições deferidas via comprovação de certificação de conhecimento na língua 

inglesa mediante preenchimento de formulário de inscrição será divulgado no dia 

29/01/2021, a partir das 18h00min. 

4.6 Não serão aceitas inscrições fora do prazo determinado no item 4.1 deste Edital. 

 

5. DO TESTE DE COMPROVAÇÃO DE NÍVEL  

5.1 O candidato que não anexar certificado na língua inglesa que comprove domínio do 

nível A2 ou acima, em seu formulário de inscrição, ou cujo certificado não esteja de 

acordo com as exigências constantes do item 3.2, deverá realizar um teste de 

comprovação de nível, ou seja, uma prova oral em formato de entrevista, para 

comprovação do nível mínimo exigido para acompanhar o curso.  

5.2 O candidato deverá escolher a opção “entrevista” ao preencher o formulário 

eletrônico de inscrição no caso de não anexar nenhum comprovante de conhecimento 



em língua inglesa. O formulário de inscrição que não contiver nenhum comprovante de 

conhecimento em língua inglesa anexado e que não possua o item ‘entrevista” 

assinalado será automaticamente desconsiderado do processo seletivo.  

5.2 A lista com a relação dos candidatos convocados para fazer o teste de comprovação 

de nível (prova oral) será divulgada no dia 29/01/2021, a partir das 19h00min, nas redes 

sociais do projeto de extensão “conversation society” (siga-nos no instagram: 

@conversation.society.unilab) e via e-mail.  

5.3 O teste de comprovação de nível ocorrerá entre os dias 01 e 03 de fevereiro de 

2021, via Google Meet. O link, bem como o dia e o horário do teste oral serão enviados 

aos interessados via e-mail fornecido pelos candidatos no ato de inscrição on-line. 

5.4 Durante a prova oral, a comissão de avaliação avaliará as habilidades de fala, 

compreensão oral, e uso da língua inglesa (gramática e vocabulário) de cada candidato.  

5.5 O resultado do teste de comprovação de nível será divulgado no dia 03/02/2021, a 

partir das 17h00min. 

 

6. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS  

6.1 Caso o número de inscritos aptos a realizar o curso seja maior com relação ao 

número de vagas, o método de escolha dos candidatos será a ordem de recebimento 

de inscrições via formulário eletrônico, dentro do prazo estabelecido no item 4.1 deste 

Edital.  

6.2 Haverá também uma lista de candidatos classificáveis, que irão ser chamados 

caso não haja a matrícula de todos os candidatos com inscrições homologadas. Esta 

lista de candidatos classificáveis será divulgada juntamente com o resultado do teste de 

comprovação de nível, ou seja, dia 03/02/2021 a partir das 17h00min. 

 

7. INÍCIO DO CURSO  

7.1. Os cursos terão início no dia 08/02/2021. Todos os candidatos deverão responder 

ao e-mail de confirmação de matricula para receber o link permanente da sala de aula 

virtual.  

7.2 As aulas do nível intermediário ocorrerão todas as segundas e quartas-feiras, das 

17h00min às 18h40min, em sala virtual criada pelo professor na plataforma Google 

Meet.  

7.3 As aulas do nível avançado ocorrerão todas as terças e quintas-feiras, das 17h00min 

às 18h40min, em sala virtual criada pelo professor na plataforma Google Meet.  

7.4 O candidato que faltar à primeira semana de aulas do seu respectivo curso terá a 

sua inscrição automaticamente cancelada e cederá a sua vaga a um candidato da lista 

de classificáveis. 

 

8. DO CURSO, DA CARGA HORÁRIA E DAS FORMAS DE AVALIAÇÃO 

8.1. O curso terá carga-horária de 45 horas, com um total de 14 encontros síncronos de 

duas horas realizados entre os dias 08 de fevereiro e 09 de abril de 2021. Os alunos 



deverão dispor de pelo menos 1 (uma) hora extra semanal para a execução de tarefas 

a distância, realizadas via plataforma virtual Google Classroom.  

8.2. Durante o período de execução do curso, as atividades exigidas dos participantes 

serão: conversação, leitura e compreensão de textos na língua alvo, gravação de 

trechos de fala e envio para o professor, realização de entrevistas, atividades em grupo 

fechado ou aberto e outras atividades relacionadas ao desenvolvimento da fluência em 

língua inglesa.  

8.3 A avaliação será feita por meio de testes orais de forma cumulativa ou pontual (ao 

final do semestre), que deverão ocorrer em datas a serem definidas depois do início do 

curso.  

8.4 Só receberá certificado de participação e aproveitamento o aluno que participar de 

75% dos encontros virtuais, executar e entregar 80% das tarefas a distância, e obtiver 

60% de aproveitamento nos testes orais. 

8.5 O candidato que não obtiver os requisitos mínimo atendidos durante o processo 

avaliativo não receberá o certificado.  

8.6 O candidato que já cursou determinado curso/turma (i.e.: nível avançado), mesmo 

tendo obtido aprovação e conceito satisfatório neste, poderá requerer rematrícula 

naquele determinado nível a fim de continuar desenvolvendo as suas habilidades e 

competências na língua. Basta apresentar o certificado ou declaração de aprovação de 

datas anteriores.  

 

9 – DO CRONOGRAMA 

Fases Datas 

1. Publicação do edital 18/01/2021 

2. Período de inscrição Entre 00h do dia 26 de janeiro até 11h59min do dia 

29 de janeiro de 2021 

3. Divulgação das inscrições 
deferidas via comprovação de 
certificação de conhecimento na 
língua inglesa 
 

29/01/2021, a partir das 18h00min 

4. Divulgação dos candidatos 
convocados para fazer o teste de 
comprovação de nível 

29/01/2021, a partir das 19h00min 

5. Teste de comprovação de nível 
(prova oral) 

Entre os dias 01 e 03 de fevereiro de 2021, via 
Google Meet 

6. Resultado do teste de 

comprovação de nível  

03/02/2021, a partir das 17h00min 

 

Divulgação da lista de classificáveis 03/02/2021, a partir das 17h00min 

7. Divulgação da lista de 
participantes (Resultado parcial) 

03/02/2021, a partir das 17h00min 

8. Início do curso 08/02/2021  

9. Resultado final  15/02/2021 



 

 

 

10. DOS RECURSOS E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

10.1. É responsabilidade de cada participante acompanhar as publicações referentes a 

este Edital.  

10.2 Não serão aceitos pedidos de revisão e/ou reconsideração dos resultados obtidos 

no teste de comprovação de nível, bem como não caberá recurso dos resultados da 

homologação de inscrições.  

10.3 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão de avaliação (coordenadora, 

bolsistas e colaboradores).  

10.4 Todos os resultados (parciais e finais), bem como listas de deferimento e 

homologação, serão disponibilizados em três meios: 1) redes sociais do projeto 

(instagram: https://www.instagram.com/conversation.society.unilab/); 2) correio 

eletrônico - mensagens enviadas aos endereços de e-mail dos candidatos fornecidos 

no ato de inscrição online e 3) site da Unilab. 

10.5 Para o esclarecimento de dúvidas e solicitações de informações, deve-se entrar 

em contato com a comissão de avaliação por meio do e-mail: 

conversation.society.unilab@gmail.com. 

10.6 Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Redenção-CE, 18 de janeiro de 2021 

 

Profa. Dra. Ana Cristina Cunha da Silva 

Coordenadora do Projeto de Extensão  
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