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Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)
Núcleo de Línguas do Programa Idiomas sem Fronteiras – NucLi-IsF-UESC

Abertura de inscrições para cursos gratuitos presencias de INGLÊS acadêmico na
UESC (última oferta em 2017)
Para docentes, discentes e corpo administrativo da UESC
Período de inscrição: até 14.11.17 (12h – horário de Brasília)
Inicio das aulas: 27 de novembro de 2017
Cursos Ofertados para os níveis QCE A2 e B1

Carga horária: 16h

[1] Diferenças culturais (Inglês – A2)
[2] Variedades de língua inglesa (Inglês – A2)
[3] Compreensão oral: palestras e aulas (Inglês – B1)
Inscreva-se já: isfaluno.mec.gov.br
Antes de fazer a inscrição, é necessário iniciar o curso My English Online, somente para o teste de
nivelamento (dispensado, caso tenha resultado do TOEFL ITP no sistema). Mais informações:





Nesta oferta, haverá turmas para discentes com nível A2 (MEO3) e B1 (MEO4), com
comprovação pelo teste de nivelamento MEO (My English Online) ou pelo TOEFL-ITP.
Encontra-se em estudo a viabilidade de oferta de cursos para nível B2 em 2018.
Se você não tem o exame TOEFL ITP, é necessário se inscrever no curso online MEO para
fazer o teste de nivelamento.
Para se inscrever, basta ir até o site isfaluno.mec.gov.br

Tutorial de inscrição – Clique aqui para acessar a página do NucLi-IsF-UESC
Observações gerais
 Cursos presenciais de inglês acadêmico para níveis (pré) intermediário. Os iniciantes
continuarão a ser atendidos pelos cursos do UESC English
 Os docentes e funcionários poderão se inscrever a partir desta oferta, mas só foi possível a
inclusão no final do período de inscrição.
 Estamos iniciando modestamente, mas sua tentativa e participação no processo de
inscrição gerarão demanda junto a CAPES para futura ampliação do programa.
 Solicitamos divulgação entre seus colegas e conhecidos na UESC.

 Em tempo, a oferta de testes TOEFL-ITP na UESC neste semestre será muito limitada, pois
recebemos pouquíssimos exemplares do IsF. Apenas prioridades (a serem estabelecidas
pelo NucLi-IsF-UESC, pela ARINT e pela PROPP, em conjunto).
Contato para dúvidas e informações: nuclisf@uesc.br
O Programa Idiomas sem Fronteiras – IsF
Criado em 2012 (como Inglês sem Fronteiras), como iniciativa do Ministério da Educação - MEC,
foi desenvolvido por especialistas na área de ensino e aprendizagem de línguas, com o propósito de
auxiliar estudantes de nível superior a terem acesso aos programas de mobilidade ofertados pelo
Governo Federal, especialmente, na época, o programa Ciências sem Fronteiras - CsF.
Atualmente, o programa ainda é mantido e administrado por meio da Secretaria de Educação
Superior - SESu do MEC e da CAPES. A partir de 2016, o programa passou a oferecer cursos de
outros idiomas, além do inglês, e passou a ser Idiomas sem Fronteiras (mantendo a sigla IsF). Na
UESC, em breve teremos também cursos de português como língua estrangeira, francês e espanhol.
O Programa IsF tem papel importante no processo de internacionalização e busca contribuir para
o desenvolvimento de uma política linguística em nossas universidades. Os cursos ofertados são para
propósitos específicos, especialmente de interesse acadêmico, tais como leitura e redação de artigos
científicos, apresentação oral de trabalhos acadêmicos e sensibilização intercultural, entre outros.
Além disso, o IsF é um espaço privilegiado de “residência docente”, uma vez que os ministrantes
são professores em formação (licenciandos e pós-graduandos na área de Letras, Linguística e
Linguística Aplicada).
Importantíssimo: para ampliarmos o número de professores bolsistas e oferecer mais cursos, é
necessário que comprovemos à CAPES que temos demanda para cursos de nível intermediário e
avançado, o que só pode ser comprovado pelo número de pessoas que fizerem o nivelamento no MEO
– My English Online. Desse modo, participar do processo nesse início, mesmo que não consiga a vaga,
é garantir a expansão do programa na UESC.
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