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DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS E LITERATURAS ESTRANGEIRAS MODERNAS 

PROGRAMA IDIOMAS SEM FRONTEIRAS 
 

EDITAL Nº 02, DE 13 DE OUTUBRO DE 2017 

PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA PARTICIPAÇÃO NA FASE PILOTO DO 
PROGRAMA LETRAS SEM FRONTEIRAS (LsF) 

A Coordenação do Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, torna público o cronograma e demais 

procedimentos relativos ao Processo Seletivo Interno para participação na fase piloto do 

Programa Letras Sem Fronteiras (LsF). 

O Letras sem Fronteiras (LsF) é uma iniciativa do Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) 

com o objetivo de promover oportunidades de intercâmbio linguístico-cultural para 

estudantes de graduação em Letras Inglês/Português. O Programa busca também 

valorizar as licenciaturas nas línguas ofertadas pelo IsF, além de promover ações que 

fortaleçam os processos de internacionalização das universidades brasileiras. 

O projeto-piloto LsF oferecerá oportunidades de intercâmbio para professores bolsistas 

dos Núcleos de Línguas (NucLis) e ex-bolsistas que mantenham o vínculo com as 

Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras participantes que tenham demonstrado 

alto desempenho profissional e linguístico no âmbito do programa Idiomas sem 

Fronteiras – IsF.  

Esta iniciativa piloto conta com a parceria da Embaixada Americana e da Associação 

Americana de Universidades e Faculdades Estaduais (American 

AssociationofStateCollegesandUniversities/AASCU), permitindo que 10 (dez) professores 

de inglês dos NucLis das IES contempladas possam realizar um intercâmbio de 2 meses 

em universidades americanas selecionadas e 10 (dez) estudantes estadunidenses possam 

realizar um intercâmbio em universidades brasileiras por igual período. A Embaixada 

Americana e a AASCU são responsáveis pelo pagamento das passagens aéreas, seguro 

saúde e visto para os 10 brasileiros e os 10 americanos. As IES selecionadas deverão se 

responsabilizar pela oferta de residência, transporte e alimentação para os 

intercambistas, além de outros serviços de apoio.  

Participarão do LsF piloto 05 (cinco) universidades americanas e 05 (cinco) IES 

brasileiras. Durante o intercâmbio, os participantes brasileiros desenvolverão oficinas, 

palestras, divulgação do Português como Língua Estrangeira (PLE) no exterior, assim 

como os participantes estadunidenses desenvolverão atividades voltadas ao ensino de  
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inglês no Brasil, conforme seus planos de atividades. A preparação desses participantes 

será planejada e viabilizada em ambiente virtual moderado pela coordenação do LsF. A 

UFRNfoi uma das cinco Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) selecionadas para 

participar da fase piloto do Programa Letras sem Fronteiras (LsF). 

1. DAS INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PROCESSO SELETIVO 

O Processo Seletivo Interno, regulado pelo presente Edital, é subordinado ao Programa 

Idiomas sem Fronteiras (IsF) da Secretaria de Educação Superior (SESu) do Ministério da 

Educação (MEC), instituído pela Portaria nº 30, de 26 de janeiro de 2016, com a finalidade 

de propiciar a formação inicial e continuada e a capacitação em idiomas de estudantes, 

professores e corpo técnico-administrativo das instituições de ensino superior (IES), de 

professores de idiomas da rede pública de Educação Básica, bem como a formação e a 

capacitação de estrangeiros em língua portuguesa, contribuindo para o desenvolvimento 

de uma política linguística para o país. 

2. DAS VAGAS  

O presente edital destina-se ao preenchimento de 02 (duas) vagas para participação da 

UFRN na fase piloto do Programa Letras sem Fronteiras. 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente na Coordenação do NucLi-IsF da UFRN, 

localizada no Setor 2, Bloco I, na sala 18, 3o andar, das 12h00 do dia 13 de outubro de 

2017 até às 18h00 do dia 16 de outubro de 2017. 

3.2. No ato da inscrição o candidato deve apresentar os seguintes documentos: 

3.2.1. Ficha de inscrição preenchida, disponível no site da PROGESP da UFRN 

http://www.progesp.ufrn.br/concurso.php?id=239951760; 

3.2.2. Comprovante de matrícula ativa ou diploma de licenciatura em curso de licenciatura 

em Letras com habilitação em inglês ou inglês-português; 

3.2.3. Histórico acadêmico; 

3.2.4. Curriculum vitae, preferencialmente da Plataforma Lattes, acompanhado de 

documentação comprobatória dos títulos acadêmicos e da experiência profissional;  

3.2.5. Comprovante válido de proficiência em língua inglesa, em nível C1, de acordo com o 

Quadro Comum Europeu de Referência;  
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3.2.6. Comprovante de experiência de ensino de uma ou mais línguas, caso o candidato 

tenha; 

3.2.7. Comprovante de participação em atividades de Português Língua Estrangeira 

(ensino, pesquisa e/ou extensão), caso o candidato tenha; 

3.2.8. Cópia de documento oficial de identidade com foto, acompanhada do original; 

3.2.9. Fotocópia do passaporte, caso o candidato já possua; 

3.2.10. Carta de recomendação do coordenador pedagógico do NucLi (atual ou anterior no 

período de sua atuação) explicitando porquê a candidatura do professor deve ser 

considerada. 

3.2.11. Carta de intenção, em português, justificando interesse do candidato em participar 

de um programa que tem foco no inglês e no português como língua estrangeira e 

manifestando seu compromisso em contribuir com o curso de Letras e o NucLi-IsF da sua 

UFRN quando voltar do intercâmbio; 

3.2.12. Pré-projeto de ação para ser executado na instituição acolhedora quando do 

intercâmbio; 

3.2.13. Declaração de vínculo atual com a UFRN; 

3.2.14.  Declaração de que nunca viajou para um país anglófono antes, comprometendo-se 

com a veracidade da informação. 

4. DO PROCESSO SELETIVO E DA BANCA EXAMINADORA 

4.1. O Processo Seletivo Interno incluirá as seguintes partes: 

4.1.1. Entrevista, em inglês, pela coordenação do NucLi-IsF. As entrevistas ocorrerão de 

17 a 18 de outubro de 2017 e serão agendadas diretamente com os candidatos.;  

4.1.2. Análise da Carta de intenção, em português, justificando interesse do candidato em 

participar de um programa que tem foco no inglês e no português como língua estrangeira 

e manifestando seu compromisso em contribuir com o curso de Letras e o NucLi-IsF da 

sua UFRN quando voltar do intercâmbio; 

4.1.3. Análise do Pré-projeto de ação para ser executado na instituição acolhedora quando 

do intercâmbio; 

4.2. A Comissão Examinadora será constituída de três professores Coordenadores do 
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NucLi-IsF/UFRN.  

4.3. Para cada instrumento de avaliação será atribuída uma nota de 0,0 a 10,0 e a 

classificação dos candidatos será divulgada em ordem decrescente da média do 

desempenho do candidato. Caso haja empate, a coordenação do NucLi – IsF analisará o 

índice de rendimento acadêmico do candidato (média no histórico geral), sendo a média 

maior definidora da ordem de classificação do candidato.  

5. ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA 

O bolsista contará com o apoio do NucLi-IsF para execução das atividades antes, durante e 

após seu período de intercâmbio. 

5.1. O bolsista selecionado se compromete a: 

5.1.1. Antes do intercâmbio, participar, obrigatoriamente, de atividades a serem     

realizadas em ambiente virtual com assistência de duas coordenadoras, com quem 

organizará seus projetos de atuação na universidade estrangeira e discutirá o desenho do 

projeto de aplicação quando do seu retorno. A carga horária de dedicação será de 03 

(três) horas semanais. 

5.1.2. Durante o intercâmbio, cumprir o plano elaborado antes da sua partida comunicar 

àcoordenação LsF qualquer mudança que se faça necessária após a chegada na instituição 

a ser visitada. 

5.1.3. Após o intercâmbio, executar o projeto de aplicação na instituição de origem, 

cumprindo uma carga de atividades de 160 horas, distribuídas em carga horária semanal 

a ser discutida com a coordenação do NucLi-UFRN. 

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E RECURSOS 

O resultado da seleção prova didática será divulgado no dia 20 de outubro de 2017na 

coordenação do NucLi-IsF.  

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. O candidato, ao efetuar sua inscrição, manifesta ciência e concordância com todos os 

termos do presente Edital, sendo de sua única e inteira responsabilidade a observância e 

cumprimento das regras estabelecidas. 

7.2. Os casos omissos serão resolvidos, em primeira instância, pela Coordenação do 

Programa IsF da UFRN e, em segunda instância, pelo Núcleo Gestor do Programa IsF. 

7.3. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
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