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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

NÚCLEO DE LÍNGUAS
Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-000

 

EDITAL NUCLI-ILL Nº 10/2022 – SELEÇÃO PARA INGRESSO DE ALUNOS EM CURSOS DE IDIOMAS - REGIME
PRESENCIAL, HÍBRIDO E REMOTO.

O Núcleo de Línguas (NucLi) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
(UNILAB), órgão complementar ao Ins�tuto de Linguagens e Literaturas (ILL), funcionando sob a Resolução Complementar
CONSUNI nº 1, de 29 de julho de 2020, torna pública a chamada para os seguintes cursos de idiomas e cultura e dispõe
sobre normas para inscrição, matrícula e classificação de candidatos:

CURSOS

 Área: Nome do curso: Carga
horária Vagas Modalidade Dia/s da

semana: Horários Professor(a)/bolsista:

1 Espanhol Compreensão Leitora
em Língua Espanhola 60 h

30 (20 vagas
para alunos
dos cursos

de Pós-
graduação da
Unilab  e 10
vagas para o

restante
da comunidade

acadêmica e
comunidade

externa )

Remoto Quarta-
feira

08 às
10h

Edmara Silva de
Souza

2 Espanhol Curso Básico de
Espanhol 60 h 30 Híbrido Segunda-

feira
14 às
16h

Edmara Silva de
Souza

3 Francês Francês iniciante - A1 30 h 30 Presencial

Terça-
feira e
Sexta-
feira

16 às
18h Jailson Carlos Nanque

4 Inglês
Curso Básico de
Língua Inglesa -

Módulo I
40 h 30 Presencial Segunda-

feira 
14 às
16h João Nogueira

5 Inglês
Curso Básico de
Língua Inglesa -

Módulo II
40 h 30 Presencial Segunda-

feira 
15 às
17h Safira Fontenele

6 Inglês
Curso básico de
Língua Inglesa -

Módulo III
40 h 30 Presencial Terça-

feira 
13 às
15h Antonio Jose Nicolau

7 Inglês
Curso Básico de
Língua Inglesa -

Módulo IV
40 h 30 Presencial Quarta-

feira
18:30 às
20:30h Waline Lopes

8 Inglês Curso de
Compreensão Leitora

em Língua Inglesa

40 h 40 (20 vagas
para alunos
dos cursos

de Pós-
graduação da
Unilab  e 20
vagas para o

restante
da comunidade

acadêmica e

Presencial Terça-
feira e

Quinta-
feira

16 às
18h

Marcus Bernardino
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comunidade
externa )

9 Italiano
Curso Básico de
Conversação em
Língua Italiana 

40 h 30 Híbrido Terça-
feira

14 às
18h Weslley Cezar

10

Português como
Língua

Estrangeira/Adicional
(PLE/PLA)

Português como
Língua

Estrangeira/Adicional:
Clube de Leitura em
Língua Portuguesa

32 h 40 Remoto

Terça-
feira e

Quinta-
feira

10 às
12h Raquel Alves Cordeiro

11

Português como
Língua

Estrangeira/Adicional
(PLE/PLA)

Português como
Língua Adicional:

Curso de
Ambientação

Linguís�ca e Cultura

32 h 30 Remoto

Terça-
feira e

Quinta-
feira

14 às
16h Isnaba Ano Mendes

12

Português como
Língua

Estrangeira/Adicional
(PLE/PLA)

Português como
Língua Adicional:
Curso de Leitura e

Produção de Textos
Acadêmicos

32 h 25 Híbrido

Terça-
feira e
Sexta-
feira

10 às
12h Honório Lima Nanque

 

 

 

EMENTAS

 Curso Ementa

1 Compreensão Leitora
em Língua Espanhola

Leitura e compreensão de diferentes gêneros acadêmicos em língua espanhola, em suas dimensões
textual e discursiva. Diferentes níveis de leitura: literal, inferencial e crí�co. Reconhecimento de

informações explícitas e implícitas nos textos.

2 Curso Básico de
Espanhol

Estudo de noções básicas da língua espanhola, visando o desenvolvimento de competências e habilidades
comunica�vas necessárias ao desenvolvimento social em contextos de internacionalização.

3 Francês iniciante - A1
Saluer; se présenter; faire connaissance; poser des ques�ons; l'alphabet; le�res et nombres; vocabulaire

progressif; adje�fs; noums; ar�cles; présent simple; Passé composé; futur simple; expressions
idioma�ques.

4
Curso Básico de
Língua Inglesa -

Módulo I

Capacitação do aluno para se comunicar na língua inglesa conforme a orientação do Quadro Europeu
Comum de Referência para as Línguas no nível iniciante A1. Dessa forma, o aprendiz será capaz de
compreender e usar expressões co�dianas familiares e frases muito básicas visando atender suas

necessidades nesse contexto. Será capaz de se apresentar e apresentar a outros, bem como fazer e
responder perguntas sobre detalhes pessoais, tais como: como onde mora, pessoas que conhece e coisas
que tem. Poderá interagir de uma maneira simples, desde que o interlocutor fale lenta e claramente e se

disponha a par�cipar desse ambiente de mútua cooperação.

5
Curso básico de
Língua Inglesa -

Módulo II

Estudo das estruturas da língua inglesa necessárias ao desenvolvimento das prá�cas das situações
discursivo-comunica�vas em nível pré-intermediário inicial.

Capacitação do aluno para se comunicar na língua inglesa conforme a orientação do Quadro Europeu
Comum de Referência para as Línguas no nível iniciante A2. Dessa forma, o aluno será capaz de
compreender sentenças e expressões relacionadas às áreas de relevância mais imediata usadas

frequentemente (por exemplo, informações, bem básicas, pessoais, familiares, de compras, de geografia
local, e de emprego). Será capaz de se comunicar em tarefas simples e ro�neiras que demandam uma

troca simples e direta de informação sobre questões familiares e ro�neiras. Será capaz de descrever, em
termos simples, aspectos de sua experiência, de seu ambiente imediato e questões em áreas de

necessidades imediatas.
6 Curso básico de

Língua Inglesa -
Módulo III

Estudo das estruturas da língua inglesa necessárias ao desenvolvimento das prá�cas das situações
discursivo-comunica�vas em nível intermediário.

Capacitação do aluno para se comunicar na língua inglesa conforme a orientação do Quadro Europeu
Comum de Referência para as línguas no nível iniciante B1. Isto é:

1. Discu�r sobre seus sonhos pessoais e profissionais para o futuro.
2. Marcar uma entrevista profissional e ser entrevistado para um trabalho na sua área de especialidade.

3. Falar sobre seus hábitos ao assis�r à televisão e seus programas favoritos.
4. Descrever sua educação e planos para treinamentos futuros.
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5. Falar sobre sua música favorita, tendências musicais e planejar uma noite para escutar música ao vivo.
6. Falar sobre manter um es�lo de vida saudável, assim como dar e receber conselhos sobre hábitos

saudáveis.
7. Falar sobre relacionamentos e namoro, incluindo conhecer pessoas através de mídias sociais.

8. Ir a um restaurante, pedir comida, par�cipar de conversas formais durante o jantar e pagar pela
comida.

9. Par�cipar de negociações na sua área de especialidade, se ob�ver ajuda para entender alguns pontos.
10. Discu�r problemas de segurança no trabalho, relatar uma lesão e explicar regras e regulamentos.

11. Discu�r comportamento educado e responder de acordo a um comportamento mal educado.

7
Curso Básico de
Língua Inglesa -

Módulo IV

Estudo das estruturas da língua inglesa necessárias ao desenvolvimento das prá�cas das situações
discursivo-comunica�vas em nível intermediário final.

Estudo e prá�ca de estrutura, vocabulário e aspectos foné�co-fonológicos da língua inglesa e uso de
matéria didá�co apoiado na teoria da abordagem comunica�va com integração das habilidades

linguís�cas.

8
Curso de

Compreensão Leitora
em Língua Inglesa

Desenvolvimento da habilidade de leitura em língua inglesa, instrumentalizando o aluno no uso e
adequação de ferramentas que possam propiciar o reconhecimento e compreensão de gêneros textuais
acadêmicos, a seleção das informações neles con�das, e a apresentação de técnicas de apoio, úteis ao e
u�lizáveis no exame de proficiência linguís�ca, requisito dos Programas de Pós-Graduação, em todas as

áreas. Em um segundo momento, o curso se jus�fica e se torna relevante, por promover o
aperfeiçoamento da capacidade leitora, proporcionando as bases para uma leitura que, explorando níveis

de compreensão cada vez mais detalhada, se torna crí�ca – viés igualmente necessário nas/para as
a�vidades acadêmicas.

9
 Curso Básico de
Conversação em
Língua Italiana 

Expressões conversacionais básicas em italiano. A�vidades de escuta e produção oral em língua italiana
(nível básico).

10

Português como
Língua

Estrangeira/Adicional:
Clube de Leitura em
Língua Portuguesa

O Clube de Leitura em Língua Portuguesa surge da necessidade de expansão da compreensão da
literatura lusófona, estabelece um foco na diversidade do grupo e na pluralidade de ideais entre os
autores clássicos e novos autores de diferentes países com os quais a Unilab estabelece integração.

11

Português como
Língua Adicional:

Curso de
Ambientação

Linguís�ca e Cultura

Estudo da Língua Portuguesa em uso e da(s) cultura(s) a ela correspondente(s).

12

Português como
Língua Adicional:
Curso de Leitura e

Produção de Textos
Acadêmicos

Leitura e produção de textos acadêmicos em Língua Portuguesa, com ênfase em estratégia de leitura que
possam o�mizar a compreensão leitora e ampliar o conhecimento textual (lexical, grama�cal, textual-

discursivo) e contextual (conhecimento cultural e situacional) dos estudantes.

 

1. DA FINALIDADE

1.1.                   Selecionar membros da comunidade interna e externa para par�cipar dos cursos de idiomas (de natureza
acadêmica ou comunica�va) e cultura.

2. DO PÚBLICO ALVO, DAS VAGAS E DOS REQUISITOS

2.1. Os cursos são abertos à comunidade externa e à comunidade interna, especialmente para os alunos que
desejem iniciar e/ou aprimorar os seus conhecimentos, competências e habilidades linguís�cas nas línguas ofertadas.

2.2. Os Cursos de Compreensão Leitora em Língua Inglesa e Compreensão Leitora em Língua Espanhola têm
como principal público-alvo os discentes matriculados em cursos de Pós-graduação stricto sensu (Mestrados) de qualquer
um dos campi da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) interessados em realizar
exames de proficiência em língua inglesa com foco na habilidade de leitura, assim como a comunidade externa
interessada. 

2.3. O Curso de Compreensão Leitora em Língua Inglesa disponibilizará 40 vagas, sendo 20 delas dirigidas aos
alunos matriculados em cursos de pós-graduação stricto sensu da UNILAB e 20 vagas des�nadas à comunidade externa.
Não é necessária a comprovação de nível mínimo de proficiência linguís�ca para se inscrever no curso.

2.4. O Curso de Compreensão Leitora em Língua Espanhola disponibilizará 30 vagas, sendo 20 delas dirigidas
aos alunos matriculados em cursos de pós-graduação stricto sensu da UNILAB e 10 vagas des�nadas à comunidade
externa. Não é necessária a comprovação de nível mínimo de proficiência linguís�ca para se inscrever no curso.
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2.5. O Curso Básico de Conversação em Língua Italiana - disponibilizará 30 vagas, tanto para os discentes dos
cursos de graduação, pós-graduação stricto sensu da UNILAB, e comunidade externa. Não é necessária a comprovação de
nível mínimo de proficiência linguís�ca para se inscrever no curso.

2.6. O Curso Português como Língua Adicional: Leitura e Produção de Textos Acadêmicos será ofertado para o
público da Comunidade internacional, interna e externa à Unilab. O candidato deve ter o equivalente ao Ensino Médio
brasileiro completo. Para estudantes que não sejam da CPLP, é necessária a comprovação de nível intermediário de
proficiência em Língua Portuguesa. 

2.7. O Curso de Português como Língua Adicional: Curso de Ambientação Linguís�ca e Cultural e Curso Clube de
Leitura em Língua Portuguesa será ofertado para a Comunidade Internacional - interna e externa à Unilab. O candidato
deve ter o equivalente ao Ensino Médio brasileiro completo.

2.8. Os Curso Básicos de Língua Inglesa - Módulo I, Módulo II, Módulo III e Módulo IV - des�nam 20% das suas
vagas para os alunos do Curso de Licenciatura em Letras-Língua Inglesa da UNILAB.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. As solicitações de inscrição serão realizadas exclusivamente pela Internet entre as 00h do dia 06 de
outubro até às 23:59 do dia 11 de outubro de 2022, por meio do preenchimento e envio do formulário único online do
Google disponível do link: h�ps://forms.gle/nZWxpQqZoqs8URhcA.

3.2. As informações fornecidas no formulário de inscrição e o seu correto preenchimento são de
responsabilidade do candidato, dispondo o NucLi-ILL-Unilab do direito de excluir do processo aquele que não preencher a
solicitação de inscrição de forma completa, correta e/ou fornecer dados comprovadamente inverídicos.

3.3. Não serão aceitas inscrições realizadas fora desse período.

3.4. O preenchimento das vagas se dará conforme a ordem de inscrições recebidas via formulário eletrônico. 

3.5. A inscrição implicará na aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não
poderá alegar desconhecimento.

3.6. O NucLi-ILL-Unilab não se responsabilizará por requerimentos de inscrições não recebidos por mo�vos de
ordem técnica dos computadores, falhas na comunicação, conges�onamento das linhas de comunicação, bem como
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência dos dados. 

3.7. Cada candidato poderá realizar solicitação de inscrição em quantos cursos desejar. Todavia, só será aceita
uma matrícula em um curso somente, cabendo ao candidato decidir qual curso deseja cursar. Um candidato não poderá
cursar dois cursos por semestre no núcleo de línguas a fim de resguardar vagas para os outros interessados da
comunidade interna e externa.

4. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS

4.1. Sobre o critério de classificação, caso o número de inscritos aptos a realizar o curso seja maior com relação
ao número de vagas ofertadas, o método de escolha será a ordem de recebimento de inscrições via formulário eletrônico,
dentro do prazo estabelecido no item 3.1 deste Edital.

4.2. A lista contendo as inscrições deferidas dos candidatos bem como a lista de espera será divulgada na
página do ILL (h�p://unilab.edu.br/processos-ele�vos-ill) e no site do NucLI - ILL (h�ps://nucli.unilab.edu.br/).

5. DAS MATRÍCULAS

5.1. Para que o candidato tenha a sua inscrição deferida formalizada em matrícula, é necessário que ele
confirme por e-mail o seu interesse nos dias 13 e 14 de outubro de 2022, no período de 08 às 18h. A confirmação da
matrícula deve ser enviada para o e-mail do Nucli (nucleodelinguas.ill@unilab.edu.br), informando nome completo
e curso selecionado.

5.2. Os par�cipantes selecionados que não comparecerem para confirmar a sua matrícula terão suas inscrições
canceladas e deixarão as suas vagas em aberto, podendo serem preenchidas pelos candidatos da lista de espera.

5.3. Caso sobrem vagas para algum dos cursos deste Edital, ficam convocados para a realização da matrícula os
candidatos da lista de espera, ou seja, classificados fora do número de vagas ofertadas para cada curso. A relação dos
candidatos da lista de espera consta na página do ILL (h�p://unilab.edu.br/processos-ele�vos-ill) e site do NucLi - ILL
(h�ps://nucli.unilab.edu.br/) .

5.4. As polí�cas de trancamento e desistência de cursos seguem as diretrizes dos documentos regulatórios
publicados no site desta ins�tuição.

6. DAS AVALIAÇÕES E DAS FREQUÊNCIAS 

6.1. Todas as avaliações dos cursos serão aplicadas de maneira presencial ( com exceção dos cursos remotos),
seguindo o cronograma específico de cada curso.

https://forms.gle/nZWxpQqZoqs8URhcA
http://unilab.edu.br/processos-eletivos-ill)
https://nucli.unilab.edu.br/
https://sei.unilab.edu.br/sei/nucleodelinguas.ill@unilab.edu.br
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6.2. Só receberá declaração de par�cipação e aproveitamento em todos os cursos o aluno que par�cipar de,
pelo menos, 75% dos encontros previstos na carga-horária total dos cursos, executar e entregar 80% das tarefas, e, no
caso dos cursos de Compreensão Leitora, obter 70% de aproveitamento nos simulados propostos. 

7. DO CRONOGRAMA

FASES PRAZOS
Publicação do edital Dia 06 de outubro de 2022
Período de inscrição 00h do dia 06 de outubro até às 23:59 do dia 11 de outubro de 2022

Divulgação do resultado final Dia 12 de outubro de 2022 na página do ILL (h�p://unilab.edu.br/processos-ele�vos-ill) e site do
NucLi - ILL (h�ps://nucli.unilab.edu.br/)

Confirmação da matrícula (por
e-mail) Dia 13 e 14 de outubro de 2022 

Chamada dos candidatos da
lista de espera Dia 14 de outubro de 2022 

Período de realização dos
cursos De 17 de outubro a 27 de janeiro de 2023

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. É responsabilidade de cada par�cipante acompanhar as publicações referentes a este Edital.

8.2. Os casos omissos serão resolvidos pelo(a)s coordenadore(a)s de área e professore(a)s responsáveis pelos
cursos.

8.3. Os resultados serão disponibilizados na página do ILL(h�p://unilab.edu.br/processos-ele�vos-ill) e site do
Nucli -  ILL (h�ps://nucli.unilab.edu.br/).

8.4. Para o esclarecimento de dúvidas e solicitações de informações, deve-se entrar em contato com a
coordenação através do e-mail: nucleodelinguas.ill@unilab.edu.br

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

  

Acarape-CE, 06 de outubro de 2022
   

Profa. Dra. Kaline Girão Jamison 
Coordenadora interina do Núcleo de Línguas - ILL – UNILAB

Documento assinado eletronicamente por KALINE GIRAO JAMISON, COORDENADOR(A) DE PROGRAMAS, em
06/10/2022, às 16:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0551434 e o código CRC
3D428C8A.
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