
 

  

 

 
 

EDITAL Nº05/2020 – INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE EXTENSÃO DE 
ESPANHOL INSTRUMENTAL 

 

A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras (POSLET) e o Centro de 
Idiomas do IFPA Campus Rural de Marabá informam aos interessados que estarão 
abertas as inscrições para o Curso de Extensão de Espanhol Instrumental, no 
período de 15 de setembro a 21 de setembro de 2020, até as 23h59. O curso terá 
carga horária de 40 (quarenta) horas.  

 
Informações gerais 
O Curso de extensão de Espanhol Instrumental é uma iniciativa do Programa de Pós-
Graduação em Letras (POSLET) e do Centro de Idiomas do IFPA Campus Rural de 
Marabá, cujo objetivo principal é desenvolver a habilidade de leitura e compreensão 
textual em língua espanhola dos participantes do curso, com vistas, principalmente, a 
lhes dar condições de conseguir aprovação no exame de língua estrangeira 
(espanhol), exigido no processo de seleção de mestrado do POSLET. O curso 
ocorrerá na modalidade remota através de plataforma a ser definida. Os participantes 
que cumprirem com as atividades propostas, conforme os critérios definidos pelas 
formadoras, receberão certificado. 

 
1 Do objetivo 
 
Oportunizar o desenvolvimento de conhecimento básico da língua espanhola no que 
se refere à leitura e compreensão textual. 
 
2 Do público-alvo: 

 Discentes do Programa de Pós-Graduação em Letras (POSLET); 
     Discente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará.(IFPA) 

Público em geral. 
 

3 Das vagas: 
Serão oferecidas 21 (Vinte e uma) vagas para o Curso de Extensão de Espanhol 
Intrumental, distribuídas entre discentes das Instituições Parceiras e a comunidade 
externa, conforme o disposto a seguir: 
a) 14 (quatorze) vagas para discente do POSLET e do IFPA campus Rural d eMarabá;  
b) 7 (sete) vagas para membros da comunidade externa 

 
Parágrafo Único: 
Se as vagas a que se refere a letra ‘a’ do item 3 não forem preenchidas, elas serão 
remanejadas para o público referido na letra ‘b’ do item 3, e vice-versa. 

4 Das inscrições: 

As inscrições serão gratuitas e ocorrerão  no período de 14 de setembro até às 23h59 



 

de 21 setembro de 2020, através do formulário disponível em 
https://forms.gle/ksKmKaFSSNP8goYx9  

O curso terá carga horária de 40 (quarenta) horas.  

Análogo ao ato de inscrição, o candidato deverá enviar uma Carta de Intenção (Anexo 
I), condição e exigência obrigatória para a efetivação da inscrição. A Carta de Intenção 
é parte do processo de seleção. A avaliação da Carta de Intenção levará em 
consideração os seguintes critérios: 

 
CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

Coerência e coesão textuais 2,5 
Argumentação 2,5 
Potenciais contribuições para a vida acadêmica e profissional 2,5 
Adequação ao público-alvo definido neste edital 2,5 
TOTAL 10,0 

 
5.3 A inscrição não garante a vaga.  cabe à comissão avaliadora realizar a 
distribuição das vagas com base nos critérios definidos em edital. 

5.4 A Carta de Intenção deverá ser enviada ao e-mail poslet@unifesspa.edu.br, 
exclusivamente, em formato PDF, com o título “Carta de Intenção Curso Espanhol”.  

6 Dos critérios de seleção 

6.1 As informações prestadas na carta de intenção serão consideradas no pocesso de 
seleção. 

6.2 Os candidatos que desejam concorrer como discentes das Instituições Parceira, 
deverão anexar, obrigatoriamente, comprovante de vínculo com a Instituição, no 
ato de inscrição. 

 
7 Funcionamento do Curso 

7.1 O curso é gratuito e possui carga horária de 40 horas. Os encontros ocorrerão uma 
vez por semana com duração de três horas. 

7.2 As aulas iniciarão no dia 6 de outubro de 2020 e ocorrerão  às terças-feiras, no 
horário de 18h às 21h. 

7.3 Os participantes deverão disponibilizar mais 2 horas semanais para realização de 
atividades assíncronas a serem disponibilizadas pelos ministrantes. 

7.4 Havendo impedimento para realização de aula pré-estabelecida, haverá aula de 
reposição em outro dia da semana, conforme acordo entre a professora e a turma. 

7.5 O material a ser utilizado durante as aulas, será disponibilizado no e-mail dos 
participantes e/ou via grupo de whats app da turma, a ser criado. 

7.6 Durante o curso haverá duas avaliações. As atividades realizadas ao longo das 
aulas terão valor de 5 (cinco) pontos, os quais serão somados com a pontuação de 
avaliação final que consistirá na leitura e intertpretação textual. Desse modo, o 
aluno obterá nota entre 0 (zero) e 10 (dez) pontos. 



 

 
 

7.7 Para aprovação no curso e obtenção de certificado, é necessário ter frequência 
mínima de 75% nas aulas e obter média final igual ou superior à 5 (cinco) pontos. 

7.8 As faltas serão retiradas apenas mediante apresentação de atestado médico 
fornecido até 72h após a ausência. 

7.9 Os alunos reprovados em decorrência de frequência igual ou superior a 75% das 
aulas não poderão se inscrever no próximo curso oferecido. 

 
8 Das disposições gerais 
 
Os casos omissos neste edital serão resolvidos pelo Comissão Avaliadora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras (POSLET) 
Portaria 007/2020 

 
 
 

 
 

 
Coordenação do Centro de Idiomas do IFPA- Campus Rural de Marabá 

Portaria nº 353/2019 gab. 
 
 



 

 
ANEXO I - CARTA DE INTENÇÃO 

 
CARTA DE INTENÇÃO PARA O CURSO DE EXTENSÃO DE ESPANHOL 
INSTRUMENTAL PROMOVIDO PELO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
LETRAS (POSLET), EM PARCERIA COM O CENTRO DE IDIOMAS DO IFPA 
CAMPUS RURAL DE MARABÁ 

 
A carta de intenção aqui solicitada, deve ser coerente e coesa e deve demonstrar o 
interesse do candidato pelo curso de extensão de Espanhol Instrumental, ao qual se 
inscreveu. Apenas as cartas de intenção que atenderem a este modelo serão 
aceitas e encaminhadas para avaliação pela comissão avaliadora. 

 
MODELO DE CARTA DE INTENÇÃO 

 
Eu, (Nome Completo), por meio desta, venho manifestar interesse em ser 

candidato (a) uma das vagas para  (especificar se deseja concorrer como discente do 
POSLET/IFPA Campus Rural de Marabá ou comunidade externa) disponibilizadas ao 
Curso de extensão de Espanhol Instrumental, promovido pelo Programa de Pós-
Graduação em Letras (POSLET) e pelo Centro de Idiomas do IFPA Campus Rural de 
Marabá. 

Prentendo participar do referido curso (apresentar as razões, motivações, 
contribuições que o curso pode trazer a você, em conformidade com seus interesses 
e necesidades). 

Por fim, destaco que eu deveria ser um dos cantidados classificados, pois 
(apresentar razões)... 

 
 

Local 
Data 
Nome completo do candidato 


