PROGRAMA DE EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO PARA A
CIDADANIA GLOBAL - LEARN ENGLISH WITH TEDTALKS

Edital de Seleção para o Projeto de Extensão em Educação para a
Cidadania Global da Sociedade de Ensino Universitário do Nordeste –
SEUNE Nº. 01/2020

A Coordenação de Pesquisa e Extensão da SEUNE, no uso de suas
atribuições regimentais e regulamentares, torna público que, no período de
13/02/2020 a 10/03/2020, encontram-se abertas as inscrições para a seleção
dos candidatos ao Projeto de Extensão em Educação para a Cidadania Global
- LETT da SEUNE para exercício nos semestres letivos de 2020.1 e 2020.2. A
seleção realizar-se-á segundo as condições especificadas a seguir.
O que é o Projeto de Extensão Educação para a Cidadania Global:
Learn english with Ted Talks?

O projeto visa incentivar a aprendizagem da língua inglesa entre os
discentes e docentes dos quatro cursos de graduação da IES.
Será utilizado o material elaborado pela National Geographic Learning Cengage: Learn English with Ted Talks. Trata-se de um recurso suplementar
para docentes e discentes que estejam pelo menos em nível pré-intermediário
de domínio do idioma.
Os participantes poderão fazer uso de um aplicativo de aprendizagem de
idiomas baseado em vídeos de palestras do programa TedTalks, elaborado de
forma a trabalhar tanto vocabulário e gramática quanto algumas ideias
necessárias ao desenvolvimento humano e acadêmico.
As atividades deste projeto de extensão consistirão em :
1. Acompanhamento das lições designadas de acordo com o nível de
cada participante.
2. Participação em plantões de atendimento para eliminação de dúvidas
dos alunos e docente a respeito de temas envolvidos nas atividades do curso,
incluindo a possível aplicação de exercícios aos participantes.

3. Participação obrigatória nos encontros mensais que acontecerão aos
sábados, definidos no cronograma disposto no Anexo I;
4. Participação em ao menos um Workshop ligado aos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS) a ser realizados pela Assessoria de
Relações Internacionais da Seune.

Edital nº 01/2020 – Edital para Projeto de Extensão em

Educação para Cidadania Global - LETT/ Seune
1. Inscrições

1.1. Período: 13/02/2020 a 10/03/2020
1.2. Formalização da inscrição: envio do formulário de inscrição (anexo II) e
do comprovante de matrícula no semestre 2020.1 (em PDF) para o e-mail
international@seune.edu.br até as 23h59min do último dia do prazo
(09/03/2020).

2. Número de vagas

2.1 Serão oferecidas 28 (vinte e oito) vagas para os alunos dos cursos de
graduação da Seune.

3. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO

O candidato ao Projeto de Extensão deverá cumprir os seguintes requisitos:
3.1. Apresentar cópia do comprovante da matrícula 2020.1.
3.2. Estar matriculado e cursando entre 1º e o 5º Período, para os cursos de
Direito e Enfermagem.
3.3 Estar matriculado e cursando entre o 1º e o 4º Período, para os cursos de
Administração e Ciências Contábeis.
3.4. Apresentar disponibilidade de horário para as atividades da Extensão;
3.5. Não ter pendências financeiras com a Instituição;
3.6 Apresentar domínio do idioma em nível pré-intermediário, no mínimo.

4. Da efetivação das inscrições

4.1 A inscrição se efetivará por meio do envio, por e-mail, do formulário de
inscrição (anexo Il) e do comprovante de matrícula 2020.1 (digitalizado em
PDF). Não será cobrada nenhuma taxa de inscrição.

5. DA SELEÇÃO
5.1. O processo seletivo para as vagas do Projeto de Extensão será
acompanhado pelo Coordenador de Pesquisa e Extensão e pela Assessora de
Relações Internacionais.
5.2. A seleção será composta por uma entrevista, na qual serão verificadas as
informações sobre o nível de proficiência do idioma.
5.2.1. Durante a entrevista o aluno será questionado sobre sua experiência
com o idioma, seu interesse em participar do projeto e sua disponibilidade.
Serão também apresentadas perguntas para avaliação do nível do idioma
(elementos gramaticais e de comunicação).
5.6. A classificação final levará em consideração o somatório das notas da
entrevista. A nota da entrevista será composta de acordo com a ordem
seguinte:
5.6.1 Interesse em participar do projeto - de 0 (zero) a 3 (três) pontos
5.6.2 Disponibilidade para participar do projeto - de 0 (zero) a 3 (três) pontos
5.6.3 Nível do idioma - de 0 (zero) a 3 (três) pontos
5.6.4 Experiência com o idioma - de 0 (zero) a 1 (um) ponto

5.7. Em caso de empate entre os candidatos, os critérios para desempate
serão (nesta ordem):
i)

Interesse em participar do projeto;

ii)

Disponibilidade para participar do projeto.

5.8 Consideram-se aprovados no processo seletivo candidatos que obtiverem
nota de seleção na entrevista igual ou superior a 7,0 (sete), sendo convocados
para assumir apenas o número necessário para suprir as vagas indicadas
neste Edital.

6. DA DATA, HORA E LOCAL DA ENTREVISTA

6.1. A entrevista será realizada no dia 11/03/2020 (quarta-feira), das 10h às
12h, para os alunos do turno Matutino e das 19h às 21h, para os alunos do
turno Noturno na Coordenação de Pesquisa e Extensão da SEUNE
6.2. Os candidatos que não comparecerem à data e horário designados acima
para o seu turno de estudos serão automaticamente desclassificados.
6.3. Recomenda-se que os candidatos compareçam ao local de prova com
meia hora de antecedência, pois não será tolerado nenhum atraso.

7. DO RESULTADO
7.1. O resultado será divulgado no mural da Coordenação de Pesquisa e
Extensão, bem como nas redes sociais da Coordenação de Pesquisa até o dia
13/03/2020 (Sexta-feira).

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. O Projeto de Extensão rege-se pelo Regimento Interno da SEUNE.
8.2. No ato da admissão, o aluno firmará um Termo de Compromisso.
8.3 O tempo de duração deste Projeto de Extensão é de 9 (nove) meses,
contados a partir do início das atividades, respeitando-se o período de recesso
escolar.
8.4 Ao final das atividades do Projeto de Extensão, será emitido certificado pela
Coordenação de Pesquisa e Extensão de até 40 (quarenta) horas de Extensão,
a serem computadas como atividades complementares.
8.5 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no
todo ou em parte, por motivo de interesse da administração da SEUNE ou de
exigência legal, sem que isso implique direito a indenizações e/ou a
reclamações de qualquer natureza.
8.6 Casos omissos neste Edital serão examinados pela Coordenação de
Pesquisa e Extensão da SEUNE.
Maceió, 13 de fevereiro de 2020.

José Claudemir Bezerra Cardoso
Coordenador de Pesquisa e Extensão

Cronograma de datas

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 2020
ATIVIDADE

PERÍODO

Lançamento do edital nº 01/2019

13/02/2020

Inscrições por e-mail

De 13/02/2020 a 10/03/2020

Entrevista

11/03/2020

Resultado

13/03/2020

Entrega dos certificados

A partir de 25/01/2021

ANEXO I
CRONOGRAMA DE ENCONTROS PRESENCIAIS OBRIGATÓRIOS

Março

21

Abril

18

Maio

09 e 23

Agosto

15

Setembro

19

Outubro

17

Novembro

Data a ser definida

ANEXO II
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO
EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA GLOBAL - LETT 2020

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Nome: _________________________________________________________
Curso: _______________________________ Período: _____ Turma: ______
E-mail: ___________________________________ Telefone: _____________
Turno em que estuda: (
Nível de inglês: (
(

) matutino

(

) noturno

) Pre-intermediate

(

) Intermediate

) Upper Intermediate

(

) Advanced

Frequentou qual escola de inglês? _________________________________

OBS.: ANEXAR O COMPROVANTE DE MATRÍCULA 2020.1 (em PDF).

