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1ª EDIÇÃO DE MINI-CURSOS EM OUTROS IDIOMAS 
 

CHAMADA PÚBLICA 02/2016/PROCRI/UNIFAP 
 

INSCRIÇÕES PARA MINI-CURSOS EM OUTROS IDIOMAS 
 

A Pró-Reitoria de Cooperação e Relações Interinstitucionais – PROCRI informa 

através desta CHAMADA PÚBLICA, destinada à Comunidade Acadêmica da UNIFAP, 

que estão abertas as inscrições para os mini-cursos em outros idiomas ofertados para 

novembro de 2016, com base no Edital 05/2016/PROCRI/UNIFAP, de 30 de maio de 

2016.  

 

1. APRESENTAÇÃO 

A 1ª edição do mini-cursos em outros idiomas contempla 06 mini-cursos, ministrados 

por docentes da UNIFAP, os quais vão explorar temas do âmbito acadêmico através 

de aulas desenvolvidas totalmente em língua estrangeira. 

 

2. INFORMAÇÕES SOBRE OS MINI-CURSOS DO MÊS DE NOVEMBRO 

 
2.1. OBJETIVO DO MINI-CURSO: Difundir o conhecimento científico em outro 

idioma e propiciar uma experiência cultural e acadêmica dentro da UNIFAP. 

 

2.2. METODOLOGIA: Os temas serão proferidos em OUTROS idiomas 

durante todo o mini-curso, através de aula expositiva. 

 

2.3. CERTIFICADO: 6 horas. 
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3. VAGAS 

3.1. Serão 30 vagas sendo: 

a) 10% das vagas para docentes (3 vagas); 

b) 10% das vagas para técnicos (3 vagas); 

c) 80% das vagas para discentes (graduação e pós-graduação = 24 vagas); 

 

4. INSCRIÇÕES: 

Basta enviar e-mail para: minicursos.procri@unifap.br, com o nome do tema do Mini-

curso escolhido, sendo que se for: 

a) Acadêmico (graduação e pós-graduação): anexar o histórico acadêmico 

atualizado. 

b) Docente: Nome Completo, Data de Nascimento, SIAPE, Colegiado, Titulação e 

Data de Ingresso na UNIFAP (anexar cópia do Termo de Posse); 

c) Técnico: Nome Completo, Data de Nascimento, SIAPE, Lotação e Data de 

Ingresso na UNIFAP (anexar cópia do Termo de Posse); 

Observação: o candidato após a inscrição deverá receber a mensagem de aviso “seu 
e-mail foi recebido com sucesso” 
 

5. DO CRONOGRAMA DE INSCRIÇÕES 

DOCENTE TEMA INSCRIÇÕES 

CAIO PINHO FERNANDES Multidisciplinary 

approach about Guiana 

Shield 

18 de outubro até 03 de 
novembro. 

ALVARO TAMER 

VASQUES 
Relax and keep studying 

tenses. 
18 de outubro até 14 de 

novembro. 
TIAGO LUEDY Studies on terrorism 18 de outubro até 18 de 

novembro. 
LEILA FEIO La Lectura Recombinada 

de la Simbología Braille 

en Ciegos:Efecto del 

espaciado entre las 

sílabas 

18 de outubro até 23 de 
novembro. 

 

6. CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO: a confirmação da inscrição deverá ser feita 

até a data de realização do mini-curso. 

 

7. CONSIDERAÇÕES: 

7.1. Para recebimento do certificado, deve-se ter freqüência mínima de 2/3 dos 

dias de aula; 

7.2. O inscrito deverá confirmar a sua inscrição no Mini-Curso Introduction to 

Nanomaterials, a partir de e-mail de pedido de confirmação enviado pela 

PROCRI, para participar do referido mini-curso. 

mailto:minicursos.procri@unifap.br
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7.3. As vagas resultantes da não confirmação de inscrições serão revertidas, 

preferencialmente, para os participantes da lista de espera das categorias 

de professor, técnico e acadêmico, respectivamente, os quais serão 

convocados via e-mail e deverão confirmar presença até a data de 

realização do mini-curso. 

7.4. Havendo confirmação da inscrição e o não comparecimento ao mini-curso, 

haverá impedimento de participação do candidato nos outros mini-cursos da 

1ª edição e da 2ª edição, a ser realizada em breve. 

7.5. Havendo inscrição em mais de um mini-curso, a primeira opção será 

considerada para fins de reserva da vaga e as demais ficarão sob a 

pendência de sobra de vagas. 

7.6. Havendo número superior a 24 inscrições de acadêmicos para o mini-curso, 

haverá seleção em ordem decrescente, de acordo com o Coeficiente de 

Rendimento Geral (CRG), constante do Histórico Acadêmico (anexo à 

inscrição); 

7.7. Havendo empate no 24º lugar, todas as inscrições serão consideradas; 

7.8. Os acadêmicos que não estiverem na listagem dos 24 participantes 

entrarão na lista de espera, em ordem decrescente, de acordo com o 

Coeficiente de Rendimento Geral (CRG); 

7.9. Havendo demanda superior a 3 vagas tanto da categoria de técnicos 

quanto de professores, os candidatos serão selecionados, em ordem 

decrescente, levando-se em consideração o maior tempo de serviço na 

instituição. Em caso de empate, considerar-se-á classificado o candidato 

mais idoso. 

7.10. Os candidatos das categorias de técnicos e professores, que não forem 

selecionados nas 3 vagas, entrarão nas respectivas listas de espera, em 

ordem decrescente, de acordo com o critério de maior tempo na instituição. 

 
 
 

Macapá – AP, 17 de outubro de 2016 
 
 
 

Prof. Dr. Paulo Gustavo Pellegrino Correa  
Pró-Reitor de Cooperação e Relações Interinstitucionais 

Portaria 1326/2014-UNIFAP 

                     
 
 
 
 


