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EDITAL Nº 05/2013/PROCRI/UNIFAP, DE 16 DE SETEMBRO DE 2013. 

 

A Pró-Reitoria de Cooperação e Relações Interinstitucionais da Universidade Federal do Amapá 

(PROCRI-UNIFAP) torna público o presente Edital para inscrição e seleção de alunos, técnicos e 

professores, com vistas à concessão de Bolsas de Ensino de Idiomas à Distância (BEaD), 

incentivado pelo Santander Universidades por meio do Programa Amazônia 2020, conforme 

convênio celebrado entre a UNIFAP e o Banco Santander (Brasil) S/A. 

 

1. DO OBJETIVO E ATIVIDADES  

1.1. O presente edital tem por objetivo disciplinar as condições de participação de alunos, 

técnicos e professores da UNIFAP nos cursos Online dos idiomas Inglês e Espanhol, cujo 

acesso ocorrerá por meio de uma senha que será entregue pelo Banco Santander, em 

data/local ainda a ser determinado, diretamente aos bolsistas selecionados, na seguinte 

proporção: 

a) 1.200 (mil e duzentas) vagas para o curso de Espanhol; 

b) 800 (oitocentas) vagas para o curso Inglês.  

 

1.2.  O período e o local para o recebimento das senhas será determinado pelo Banco 

Santander e serão publicados no site da UNIFAP após o resultado da seleção. 

 

2. DO CURSO 

2.1. Cada curso de idioma é composto de 10 (dez) unidades didáticas por módulo, os quais serão 

realizados de acordo com o desempenho do contemplado. 

2.2. A partir do primeiro acesso o bolsista terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias ininterruptos 

para finalizar os módulos do seu curso. 

2.3. A inobservância do prazo previsto no item 2.2 deste edital acarretará o bloqueio automático 

do acesso ao conteúdo do curso, com a consequente perda da bolsa de estudo, sendo certo, 

nessa hipótese, que não haverá emissão de certificado de conclusão; 

2.4. Em caso de perda ou roubo da senha, fica ajustado que a mesma não será substituída; e 

2.5. A senha é pessoal e intransferível, sob pena do acesso ser negado. 
 
 
3. DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO  
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3.1. Estão habilitados a participar da referida seleção alunos, professores e técnicos da UNIFAP; 

3.1.1 Quando se tratar de aluno de graduação, este deverá estar regularmente matriculado nos 

cursos da UNIFAP; 

3.1.2 Quando se tratar de professores e técnicos, estes deverão estar em pleno exercício de suas 

funções na UNIFAP.  

 
4. DO NÚMERO DE BOLSAS 

4.1 Serão oferecidas 2.000 (duas mil) bolsas, sendo 1.200 (mil e duzentas) para o curso de 

espanhol e 800 (oitocentas) bolsas para o curso de inglês. 

4.2 As vagas serão distribuídas por categorias (aluno, professor, técnico), conforme Tabela 1. 

Tabela 1 – Distribuição das vagas por categoria dos contemplados 

Idioma CATEGORIAS 

 Aluno Professor Técnico 

Espanhol 960 120 120 

Inglês 640 80 80 

 * 

5. DA SELEÇÃO 

5.1 A seleção será unicamente a inscrição efetivada no site da UNIFAP, obedecendo a ordem de 

inscrição até ao limite das vagas ofertadas. Os candidatos inscritos, até o preenchimento das 

vagas ofertadas, que atenderem aos requisitos contidos no item 3 do presente edital serão 

selecionados automaticamente. Caso ocorram sobras de vagas em uma das três categorias 

descritas na Tabela 1, estas serão preenchidas pelos candidatos que estejam concorrendo para o 

mesmo curso, obedecendo a sequência da ordem de inscrição.  

 

6. DA INSCRIÇÃO 

6.1 O candidato deverá realizar sua inscrição on line, no período de 20 de setembro a 14 de 

outubro de 2013, quando o site estará disponível, nos links abaixo: 

a) Curso de Inglês BEaD: http://depsec.unifap.br/ingles 

b) Curso de Espanhol BEaD: http://depsec.unifap.br/espanhol  

 

 

 

http://depsec.unifap.br/ingles
http://depsec.unifap.br/espanhol
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7. DO JULGAMENTO FINAL  

7.1 O resultado da Seleção sairá até o dia 17 de outubro de 2013. 

 

 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1 Serão excluídos do certame os candidatos que tentarem fraudar o processo ou ainda 

fornecerem qualquer tipo de informação falsa, cedendo a vaga para o candidato 

subsequenciamente inscrito conforme o item 3 deste edital. 

 

 

 

Macapá-AP, 18 de setembro de 2013. 

 

 

 

 

 

 

GUTEMBERG VILHENA SILVA 

Pró-Reitor de Cooperação e Relações Interinstitucionais  
Portaria nº 728/2013 – UNIFAP 

 

 


