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A Universidade Federal de Pelotas foi uma das Instituições Federais de Ensino Superior 

(IFES) selecionadas para participar da fase piloto do Programa Letras sem Fronteiras 

(LsF). Neste momento, as IFES estão realizando a seleção de bolsistas dos NucLi-IsF 

por meio de edital para participarem de intercâmbio em uma universidade americana 

por dois meses, desenvolvendo atividades relacionadas ao ensino de língua portuguesa 

como língua estrangeira e outras atividades relacionadas a línguas, pesquisa e 

intercâmbio cultural. 

 

 1. Das vagas e dedicação ao programa 

 

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

participação na fase piloto do Programa Letras sem Fronteiras. 

 

2. Do perfil dos participantes brasileiros  

 

- Ser bolsista de inglês do NucLi da UFPel com bolsa vigente até, no mínimo, 1 

semestre quando do retorno do intercâmbio; ou ter sido bolsista de inglês do 

NucLi UFPel no passado; 

- demonstrar ou ter demonstrado compromisso com horários, responsabilidades, 

sendo pontual em suas tarefas no NucLI; 

 



- ter participação ativa ou ter participado nas ações do NucLi, envolvimento com 

pesquisa, sem faltas nas reuniões de orientação, e sempre ter demonstrado 

disposição e disponibilidade para as tarefas aos quais foi designado; 

- estar em dia com seus diários de classe ou, se estiver já fora do IsF, ter saído 

do NucLi sem pendências com a coordenação ou secretaria; 

- estar disposto a se comprometer com o Programa LsF, quando do retorno do 

intercâmbio, por 160 horas, de forma voluntária, em ações a serem 

implementadas a partir de seu plano de trabalho; 

- comprovar, por meio de exames internacionais válidos, nível de proficiência 

C1 em inglês; 

- ser esta sua primeira experiência fora do Brasil em um país anglófono. 

 

3. Da seleção  

 

- Entrevista, em inglês, com uma banca de três professores de língua inglesa da 

UFPel e IFSul que já atuaram no NucLI-IsF- UFPel; 

- carta de intenção, em português, justificando seu interesse 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 NucLI -

IsF da sua instituição quando voltar do intercâmbio; 

- pré-projeto de ação para ser executado na instituição acolhedora quando do 

intercâmbio. 

 

4. Da avaliação 

 

        Para cada instrumento de avaliação será atribuída uma nota de 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. Dos documentos a serem apresentados  

 



- Fotocópia da cédula de identidade (pode ser substituída por fotocópia da 

Carteira de Habilitação, desde que contenha o número da cédula de 

identidade);  

- fotocópia do cadastro de pessoa física – CPF (pode ser substituída por 

fotocópia da Carteira de Habilitação, desde que contenha o número do CPF); 

- fotocópia do Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso de Graduação, se 

o candidato for estudante de Pós-Graduação; 

- fotocópia do passaporte, caso o candidato já o possua; 

- declaração de que nunca viajou ou tenha estado em país anglófono antes, 

comprometendo-se com a veracidade da informação; 

- documento comprobatório de conhecimento lingüístico em língua inglesa em 

nível mínimo C1, de acordo com o Quadro Comum Europeu de Referência; 

- comprovante de experiência de ensino de uma ou mais línguas, caso o 

candidato a tenha; 

- comprovante de participação em atividades de Português Língua Estrangeira 

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

- fotocópia do histórico acadêmico 

 

 6. Descrição das obrigações do Bolsista Letras sem Fronteiras  

 

 O bolsista terá compromisso com atividades nas fases 

 

•  Anterior ao intercâmbio: 

- participar, obrigatoriamente, de atividades a serem realizadas em ambiente 

virtual com assistência de duas coordenadoras, com quem organizará seus 

projetos de atuação nas universidades estrangeiras e discutirá o desenho do 

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

03 (três) horas semanais. 

 

• Durante o intercâmbio:  

- cumprir o plano elaborado antes da sua partida e comunicar à coordenação LsF 

qualquer mudança que se faça necessária após a chegada na instituição a ser 

visitada. 

 



• 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 de sua instituição. 

 

 

• Apoio institucional:  

- o bolsista contará com o apoio do NucLI - IsF da UFPel para execução das 

atividades antes, durante e após seu período de intercâmbio.  

 

 

7. Do calendário da seleção 

 

As inscrições podem ser feitas do dia 24 ao dia 27 de outubro online pelo e-mail  

idiomas.ufpel@gmail.com, até o meio-dia, mediante envio dos documentos. 

 

As entrevistas serão individuais e realizadas no prédio do IsF-Idiomas sem 

Fronteiras - Rua Lobo da Costa, 585, no dia 28 de outubro, sábado às 17 horas. 

A ordem das entrevistas obedecerá sorteio a ser feito mediante a apresentação 

dos candidatos. O não comparecimento do candidato à entrevista o impedirá de 

prosseguir com a seleção. 

 

Os candidatos deverão trazer cópias impressas de todos os documentos postados 

online para sua inscrição no dia da entrevista. 

 

O resultado do processo de seleção será publicado no dia 28 de outubro de 2017. 

Recursos poderão ser acionados até as 10h00 da manhã do dia 30 de outubro de 

2017. 

 

Pelotas, 24 de outubro de 2017. 

Professora Janie Cristine Cantarelli do Amaral 

Coordenadora Geral do Programa Idiomas Sem Fronteiras UFPel 


