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CHAMADA 02/2017/PROCRI/UNIFAP  

INSCRIÇÕES PARA BOLSAS DE INGLÊS E ESPANHOL EAD SANTANDER 

 

 

A Pró-Reitoria de Cooperação e Relações Interinstitucionais – PROCRI comunica à comunidade 

acadêmica da UNIFAP que estão abertas as inscrições online às Bolsas para Cursos de Idiomas 

INGLÊS E ESPANHOL EAD SANTANDER 2017, de acordo com o Convênio firmado entre 

UNIFAP e o Banco Santander. Estudantes, técnicos e professores podem se inscrever. 

 

1. DAS BOLSAS 

1.1 Serão ofertadas 400 bolsas: 200 de espanhol e 200 de inglês para toda a UNIFAP. 

1.2 O curso será entregue pelo Santander em envelope lacrado contendo as instruções e a senha de 

acesso online; 

 

2. DO CURSO 

2.1. Os cursos preveem o ensino dos idiomas para comunicação básica, e têm por objetivo o 

aprendizado no nível A1. 

2.2. Conteúdo de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas; 

2.3. O curso é via internet, estruturados em 10 módulos de 6 horas de duração cada um; salvo o 

módulo 1 de apresentação do curso. 

2.4. Os cursos contam com animações multimídia e áudios de nativos de vários países, exercícios 

de compreensão auditiva e de leitura, exercícios de escrita e comunicação oral, atividades de auto-

avaliação, vocabulário, entre outros. 

2.5. Avaliações parciais e Avaliação final que requer 80% de aproveitamento para emissão do 

certificado digital padrão internacional pela Universia (organizadora dos cursos). 

2.6. A partir do primeiro acesso, você terá até 180 dias para finalizar o curso.  

2.7 De posse da senha, já poderá iniciar o curso. 

 

3. CONSIDERAÇÕES 

3.1 Cada participante poderá se inscrever em um ou nos dois idiomas (receberá até 02 senhas); 

3.2 A bolsa corresponde a um envelope lacrado contendo as instruções e senha de acesso online, o 

qual será entregue somente ao participante inscrito. 

3.3 O inscrito a partir do 201º lugar na lista estará no Cadastro de Reserva. 

3.4 A ordem de classificação se dará por ordem de inscrição, isto é, o “primeiro que se inscrever”. 

3.5 A entrega da bolsa dará prioridade ao classificado até o dia 30/06/2017.  Após esta data, 

TODOS os inscritos (classificados e Cadastro de Reserva) terão o mesmo direito de buscar a senha 

até esta se esgotar, por ordem de chegada do inscrito ao local de entrega, e com prazo final para 

TODOS até o dia 16/07/2017. 

3.6 O inscrito do Campus Binacional do Oiapoque receberá a senha na DICRI, no período a ser 

divulgado no site: http://www2.unifap.br/procri/ e no próprio Campus Oiapoque. 

3.7 O participante que realizar a inscrição e desejar, em seguida, fazer correções de dados 

cadastrais, deverá efetuar o cancelamento da inscrição anterior e fazer nova inscrição. 

 

4. INSCRIÇÕES 

As inscrições online para os cursos Inglês e Espanhol EAD serão realizadas através dos links: 

4.1 https://depsec.unifap.br/2017/ingles/ 

http://www2.unifap.br/procri/
https://depsec.unifap.br/2017/ingles/
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4.2 https://depsec.unifap.br/2017/espanhol/ 

 

 

 

5. CRONOGRAMA 

  

EVENTO DATA 

 

Inscrições somente online 

 

18/05 a 16 de junho de 2017 

Publicação da lista dos contemplados  20 de junho 2017 

 

Entrega das senhas aos Classificados 

 

LOCAL: SANTANDER/UNIFAP 

21 a 30 de junho 2017  

 

Entrega das senhas a TODOS da lista (Classificados 

e Reservas) 

 

LOCAL: SANTANDER/UNIFAP 
03 a 16 de julho 2017 

 

 

 

 

 

 

Macapá – AP, 18 de maio de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

José Cosme dos Anjos de Farias 
Pró-reitor de Cooperação e Relações Interinstitucionais, em exercício 

Portaria 1838/2014-UNIFAP 

 

https://depsec.unifap.br/2017/espanhol/

