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EDITAL DE SELEÇÃO INTERNA 20/2016
CURSO DE LÍNGUA E CULTURA FRANCESAS – MÓDULO 2
O Diretor Geral, juntamente com o Núcleo de Assuntos Internacionais (NAI) do Instituto Federal
de Ensino, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense, câmpus Sapucaia do Sul, torna público que
encontram-se abertos o processo de seleção e o período de rematrículas para o Módulo 2 (dois)
do Curso de Língua e Cultura Francesas a ser ministrado neste câmpus. O curso é gratuito e será
oferecido exclusivamente para os membros da comunidade interna do instituto.
1. Dos objetivos:
1.1. O presente edital visa dar continuidade ao Módulo 1 (um) do Curso de Língua e
Cultura Francesas, que, por sua vez, tem como objetivo desenvolver habilidades linguísticas e
culturais em língua francesa, assim como preparar os alunos para exames de proficiência em
língua francesa com vistas a possibilitar a participação no programa BRAFITEC (convênio entre
Brasil e França que possibilita o estudo de parte da graduação em Engenharia Mecânica em
instituições francesas de ensino superior).
2. Das vagas:
2.1. A rematrícula concernentes a este edital é exclusiva aos alunos que concluíram o
Módulo 1 do Curso de Língua e Cultura Francesas com aprovação, conforme listagem no Anexo I.
Os demais candidatos às vagas serão classificados por ordem de inscrição conforme data
e horário constantes no email enviado para nai@sapucaia.ifsul.edu.br. Após a homologação
das inscrições, apenas aqueles que estiverem classificados dentro do número de vagas
ofertadas terão suas matrículas autorizadas.
2.2. Serão disponibilizadas 5 (cinco) vagas para alunos regularmente matriculados nos
diversos cursos do câmpus que tenham conhecimentos básicos em língua francesa – cerca de 40
horas de estudo.
2.3. Serão disponibilizadas 2 (duas) vagas para servidores do câmpus que não tenham
participado de edições anteriores do curso de língua e cultura francesa, mas que possuam
conhecimentos básicos de francês – cerca de 40 horas de estudo.
2.4. Serão disponibilizadas 2 (duas) vagas para alunos que concluíram e foram aprovados
em outras edições do Módulo 1 do curso de língua e cultura francesa do IFSul/câmpus de
Sapucaia do Sul.
2.5. Caso as vagas disponibilizadas para matrícula imediata (item 2.1)
2.6. É de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar as aulas. Não serão
ofertadas aulas extras para repor ou compensar falhas nesse conhecimento.
2.7. Os conhecimentos prévios estão listados no Anexo IV deste edital.
3. Dos horários das aulas:
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3.1. As aulas para os candidatos aprovados neste edital terão início em 05/10/2016 e têm
previsão de término em 21/12/2016. Os encontros ocorrerão nas quartas e nas sextas-feiras das
16:45 às 18:45.
3.2. Os alunos devem atentar para a possibilidade de o Módulo 3 (três) ser oferecido no
período de férias – início previsto a partir de 16 de janeiro de 2016, com possibilidade de
alteração no dias da semana e nos horários de aula.
4. Das inscrições:
4.1. Para os alunos constantes no Anexo I, basta enviar o formulário de matrícula (Anexo II)
devidamente preenchido para o e-mail: nai@sapucaia.ifsul.edu.br até às 12:00 do dia 30 (trinta)
de setembro de 2016, identificado no assunto do e-mail se tratar de matrícula. Não serão aceitos
formulários de matrícula após data e horários estabelecidos neste edital.
4.2. Para os demais interessados, é preciso preencher e enviar o formulário de inscrição
(Anexo III) para o e-mail: nai@sapucaia.ifsul.edu.br até às 12:00 do dia 30 (trinta) de setembro
de 2016, identificado no assunto do e-mail se tratar de inscrição e qual categoria se enquadra.
Exemplo: Inscrição curso de francês (aluno regular da engenharia). Não serão aceitos formulários
de matrícula após data e horários estabelecidos neste edital.
4.3. Caso haja vagas remanescentes, novas datas serão divulgadas no Mural do Ensino e
no sítio eletrônico do câmpus: sapucaia.ifsul.edu.br/portal.
4.4. O candidato que deixar de preencher todos os campos obrigatórios no formulário e não
preencher os requisitos nesta chamada terá sua inscrição indeferida.
4.5 – O Núcleo de Assuntos Internacionais (NAI) não se responsabilizará por solicitações
de inscrição não recebidas por motivos de ordem técnica nos computadores, de falhas na
comunicação, de congestionamento nas linhas de comunicação, bem como por força de outros
fatores que impossibilitem a transferência de dados.
5. Da seleção – apenas para aqueles que não constam no Anexo I:
5.1. As matrículas serão realizadas seguindo estritamente a ordem de inscrição dos
candidatos e o número vagas disponíveis.

6. Da divulgação e dos recursos:
6.1. A divulgação do resultado da prova escrita ocorrerá até o final do dia 30/09/2016;
6.2. Os candidatos poderão requerer recurso em até 24h após a divulgação do mesmo
pelo e-mail: nai@sapucaia.ifsul.edu.br;
6.3. O resultado final será divulgado até o dia 05/10/2016.
7. Da matrícula:
7.1. Os alunos selecionados deverão realizar matrícula de 05/10/2016 até às 23:59 de
10/10/2016 pelo e-mail: nai@sapucaia.ifsul.edu.br.
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7.2. Caso o número máximo de vagas não tenha sido preenchido até 14/10/2016, será
aberto um novo período de matrículas para os alunos suplentes, a ser divulgado no mural do
Ensino do câmpus.
8. Disposições finais:
8.1. As inscrições e rematrículas dos candidatos implicam conhecimento tácito deste edital,
não podendo os mesmos alegar desconhecimento.
8.2. Está vedada a participação de estagiários como servidores. Caso sejam alunos da
instituição, eles deverão se inscrever como alunos.
8.3. Embora professores substitutos e temporários possam concorrer às vagas, em caso de
empate, será dada prioridade aos professores que compõem o quadro permanente do câmpus;
8.4. O resultado deste processo de seleção é válido apenas para o Curso de Língua e
Cultura francesas - Módulo 2 (dois) do segundo semestre de 2016.
8.5. Os resultados serão divulgados via mural de Ensino.
8.6. As ocorrências não previstas serão definidas pelo coordenador do projeto, em primeira
instância, pelo NAI, em segunda instância, e pelo diretor-geral, em caso de persistirem quaisquer
dúvidas.
8.7. O aluno com duas faltas consecutivas ou três faltas sem justificativa no total será
automaticamente desligado do curso.

Sapucaia do Sul, 26 de setembro de 2016.

Mack Leo Pedroso
Diretor Geral
Instituto Federal Sul-rio-grandense
Câmpus Sapucaia do Sul
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(ANEXO I)
LISTA DE ALUNOS APTOS A REALIZAREM A MATRÍCULA NO MÓDULO 2 (DOIS) DO
CURSO DE LÍNGUA E CULTURA FRANCESAS
Nome do Aluno
1- Álvaro Vargas
2- Carolyn Jacobsen
3- Cássio Felipe Molder
4- Elisa Brum
5- Franciele Rebelo
6- Gabriela de Souza
7- Jéssica Pellisoli Teixeira
8- Kaizan Francisco da Mota Kolbek
9- Lucas Bernardes
10- Luiza Casanova
11- Marco Alves Andretta
12- Marcos Cleovan Andrade Vieira
13- Maria Trindade
14- Osmar Brizolla
15- Rita de Cássia de Oliveira
16- Viviane Machado de Lima
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(ANEXO II)

FORMULÁRIO DE MATRÍCULA - A SER PREENCHIDO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE PELOS
ALUNOS LISTADOS NO ANEXO I
CURSO DE LÍNGUA E CULTURA FRANCESAS
FORMULÁRIO DE MATRÍCULA – MÓDULO II
I. DADOS PESSOAIS:
1. Nome:
2. Endereço:
3. Telefones para contato:
Matricula:
Curso:

Fone:

CPF
4. e-mail:

Confirmo meu interesse pelo curso de Língua e Cultura Francesas e declaro que estou
ciente que em caso de duas faltas consecutivas ou três faltas sem justificativa serei
automaticamente desligado/a do curso.

______________________________________
Assinatura do estudante

Recebido em: ______/_______/________
Responsável pelo recebimento: _______________________________________
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(ANEXO III)

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DO MÓDULO 2 (DOIS) DO CURSO DE LÍNGUA E CULTURA
FRANCESAS – APENAS PARA AQUELES QUE NÃO CONSTAM NO ANEXO I

Nome completo: ________________________________________________________________
Contatos: (e-mail): __________________________________ (celular): ____________________
Categoria que se enquadra: ( ) Aluno da Engenharia Mecânica ( ) Aluno de Outros Cursos
( ) Servidor do Quadro Permanente do IFSUL ( ) Professor Temporário ou Substituto
Caso seja aluno de outros cursos, favor especificar qual: __________________
Caso seja aluno, coeficiente de rendimento: __________________ (O comprovante do coeficiente
de rendimento deve ser anexado a este formulário)
(Aluno): Número de matrícula: _____________ (Servidor): SIAPE: _________
Data de ingresso como servidor efetivo na instituição: _______/_______/ _______
Data de Nascimento: _______/_______/ _______
Filiação: ________________________________________________________
_______________________________________________________________

Comente, de forma breve, sobre experiências anteriores na aprendizagem de língua francesa.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Assinatura
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(ANEXO IV)
CONTEÚDOS PREVISTOS NO MÓDULO I

UNIDADE 1 – Descoberta
1.1. O Alfabeto;
1.2. Familiarizar-se, falar sobre nacionalidades, conhecer os nomes dos países;
1.3. Contar;
1.4. A comunicação na sala de aula.

UNIDADE 2- Les uns, les autres
2.1. Cumprimentar em diversas situações em períodos diferentes do dia;
2.2. Apresentar-se;
2.3. Pedir informações, perguntar sobre a identidade;
2.4. Compreender e dar informações gerais;
2.5. Fornecer dados pessoais;
2.6. Falar sobre suas paixões e seus sonhos;
2.7. Carnet de Voyage: A França na Europa.

