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A Secretaria de Relações Internacionais – SECRI, em parceria com o Centro de Línguas 

CELIG, torna público o Edital No. 02/SECRI/UFR/2022 – CURSO INTENSIVO DE 

LÍNGUA INGLESA (VIP & FLEX) PARA SERVIDORES(AS) DA UFR, de modo a abrir 

vagas para inscrições, seleção e matrícula em curso de língua inglesa, via plataforma canadense 

de gerenciamento de aprendizagem SMRT ENGLISH. Este curso é destinado a servidores da 

UFR para atendimento específico de apoio à internacionalização institucional, conforme o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Plano Institucional de Internacionalização 

(PII) da UFR. O curso terá atendimento flexível e individualizado, com foco em conversação 

e nas necessidades/nível do(a) servidor(a). Convidamos os(as) servidores(as) da Universidade 

Federal de Rondonópolis a participarem deste processo seletivo, de acordo com as condições 

definidas neste Edital. 

 

1. DA CARACTERIZAÇÃO DO CURSO DE LÍNGUA INGLESA 

1.1 Os cursos serão ministrados na modalidade presencial ou remota, de acordo com a 

necessidade e/ou preferência de cada servidor(a)e disponibilidade do professor(a);  

1.2 Serão oferecidas de 20 a 30 vagas para servidores(as) da UFR, doravante também 

denominados alunos(as), mas as aulas serão oferecidas individualmente, em horários pré-

estabelecidos entre os(as) alunos(as) e os(as) professores(as);  

1.3 Serão ofertadas até (quatro) horas de aula por semana para cada aluno(a); 

1.4 Os cursos serão realizados no período compreendido entre 28 de março e 16 de julho de 

2022, com horários de segunda a sábado;  

1.5 As aulas serão preparadas e oferecidas em concordância com a Abordagem Comunicativa 

e a Sala de Aula Invertida, assim como uso da Plataforma de gerenciamento de aprendizagem 

SMRT ENGLISH para acesso ao material didático; 

1.6 A plataforma SMRT ENGLISH divide seu conteúdo de acordo com o Quadro Comum 

Europeu de Referência, conforme APÊNDICE I.   



1.7 As aulas serão ministradas em língua inglesa, sem uso de tradução, em consonância com 

os preceitos teóricos da Abordagem Comunicativa; 

1.8 Todos(as) os(as) alunos(as) serão submetidos a avaliações, envolvendo as habilidades 

linguísticas: ler, ouvir, falar e escrever. Tais avaliações ocorrem no final de cada unidade;  

 

2. DOS(AS) CANDIDATOS(AS) 

2.1 Podem participar deste processo seletivo todos(as) os(as) servidores(as) da Universidade 

Federal de Rondonópolis;  

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 Para participar deste processo seletivo, os(as) candidatos(as) devem preencher o 

formulário de inscrição disponível em: https://forms.gle/nd1mcw5gowXgvb838   

3.2 As inscrições irão acontecer apenas na modalidade on-line, por meio do formulário 

supracitado;  

3.3 As inscrições estarão abertas para todos(as) servidores(as) da Universidade no período de 

08 a 18 de março de 2022.  

 

4. DA SELEÇÃO 

4.1 Caso o quantitativo de vagas seja menor que a quantidade de candidatos(as) inscritos(as), 

a SECRI instituirá uma comissão avaliadora para a seleção dos candidatos(as).  

4.2 Os critérios de seleção das inscrições são:  

4.2.1 Alinhamento entre as atividades desempenhadas pelo servidor e a importância da 

realização deste curso para a internacionalização institucional. 

4.2.2 Observação da ordem de preenchimento do formulário de inscrição;  

4.3 A divulgação da listagem com os(as) candidatos(as) que tiveram as inscrições deferidas 

ocorrerá por meio de publicação na página da SECRI, em 21 de março de 2022; 

 

5. DA MATRÍCULA  

5.1 A efetivação da matrícula ocorrerá por meio das seguintes etapas: 

5.1.1 Realização de teste de nivelamento conforme instruções a serem publicadas e 

enviadas via e-mail, após divulgação das inscrições deferidas;  

5.1.2 Efetivação do pagamento referente ao material didático do curso no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), não reembolsáveis, via link a ser disponibilizado por e-mail;  

https://forms.gle/nd1mcw5gowXgvb838


5.1.3 Entrega do comprovante de pagamento e do teste de nivelamento até 24 de março de 

2022 na SECRI;  

5.2 A divulgação da listagem com os nomes dos(as) alunos(as) matriculados(as) ocorrerá em 

25 de março de 2022, na página da SECRI. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 O(A) candidato(a) inscrito(a) que precisar faltar a uma aula, deve comunicar ao(à) 

professor(a) a sua ausência com 48 horas de antecedência, salvo em casos excepcionais e 

de emergência justificável;  

6.2 O(A) professor(a) encaminhará um relatório mensal à SECRI com a frequência e as 

avaliações;  

6.3 O(A) candidato(a) que desistir do curso deve comunicar sua desistência diretamente à 

SECRI;  

6.4 O(A) candidato(a) que desistir das aulas será substituído(a) pelo(a) candidato(a) que 

estiver classificado(a) na ordem subsequente ao(à) último(a) candidato(a) convocado(a) 

para as aulas; 

6.5 Serão oferecidas de 20 (vinte) a 30 (trinta) vagas para este Edital, a depender da 

modalidade de oferta escolhida pelos(as) candidatos(as) e disponibilidade dos(as) 

professores(as);  

6.6 Ao se inscrever neste Edital, o(a) candidato(a) assume ter feito sua leitura na íntegra e 

estar de acordo com todos os termos; 

6.7 Quaisquer outras informações poderão ser obtidas por meio do Telefone/WhatsApp 66 

3410 4096 ou pelo e-mail internacional@ufr.edu.br;  

6.8 Casos omissos serão resolvidos pela SECRI;  

6.9 O cronograma de execução deste Edital encontra-se no APÊNDICE II 

6.10 Este Edital passa a vigorar a partir da data de sua publicação. 

 

Jofran Luiz de Oliveira 

Secretário de Relações Internacionais 

 

Julma Dalva Vilarinho Pereira Borelli 

Gerente de Políticas Linguísticas da UFR 

 

 

 



 

 

APÊNDICE I  

 

QUADRO DE EQUIVALÊNCIA DE NÍVEIS DE PROFICIÊNCIA – CONFORME CEFR1 

(UTILIZADO NAS PROVAS INTERNACIONAIS DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA 

INGLESA) 

 

NÍVEL SMRT 

ENGLISH 

DOMÍNIO DA 

LÍNGUA INGLESA 

CATEGORIZAÇÃO 

CONFORME CEFR2 

PROFICIÊNCIA 

CEFR 

ENGLISH 100 

PRE-BEGINNER 

 - A0 Falante iniciante 

ENGLISH 110 

BEGINNER 

Usuário iniciante A1 Falante básico 

ENGLISH 115 

PRE-

INTERMEDIATE 

Usuário básico  A2 

ENGLISH 120 

INTERMEDIATE 

Usuário intermediário B1 Falante independente 

ENGLISH 125 

UPPER- 

INTERMEDIATE 

Usuário independente B2 

ENGLISH 130 

ADVANCED 

Proficiência operativa 

eficaz 

C1 Falante proficiente 

ENGLISH 140 

HIGH-

ADVANCED 

Domínio Pleno C2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas (CEFR). Disponível em: 

https://www.britishcouncil.org.br/quadro-comum-europeu-de-referencia-para-linguas-cefr  
2 Para saber mais sobre o CEFR consulte https://www.coe.int/en/web/language-policy/home . 

https://www.britishcouncil.org.br/quadro-comum-europeu-de-referencia-para-linguas-cefr
https://www.coe.int/en/web/language-policy/home


 

 

APÊNDICE II 

 

CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO EDITAL 

DATA ATIVIDADE LOCAL 

08 a 

18/03/22 

Inscrição Formulário - Link:  

https://forms.gle/nd1mcw5gowXgvb838 

21/03/22 Divulgação da listagem dos(as) 

candidatos(as) selecionados(as) 

Página da SECRI 

22/03/22 Aplicação do teste de nivelamento Link a ser enviado por e-mail. 

23/03/22 Efetivação do pagamento do 

material didático e acesso à 

plataforma SMRT ENGLISH 

Link a ser enviado por e-mail. 

 

24/03/22 Realização da matrícula e entrega 

de documentos 

SECRI 

25/03/22 Divulgação da listagem dos(as) 

estudantes matriculados(as) 
Página da SECRI 

 

28/03/22 Início das aulas Modo presencial e/ou on-line. 

16/07/22 Término das aulas Modo presencial e/ou on-line.  

 

 

https://forms.gle/nd1mcw5gowXgvb838

