MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

EDITAL Nº 10/SINTER/2021, DE 14 DE JUNHO DE 2021.
Seleção de Docentes UFSC para Curso de Inglês como Meio de Instrução
Consulado Geral dos Estados Unidos em Porto Alegre/RELO/OPEN/Ohio University

O SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
CATARINA (UFSC), no uso de suas atribuições previstas na Portaria n.º 1852/2018/GR, de 16 de
agosto de 2018, considerando o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2021-2024), e
tendo em vista a oferta do Consulado Geral dos Estados Unidos em Porto Alegre, por meio do
seu Escritório Regional de Ensino de Língua Inglesa (RELO), da Online Professional English
Network (OPEN), e da Ohio University, torna público o presente Edital:

1

DO OBJETIVO

1.1

Viabilizar a capacitação de docentes da UFSC para que possam ministrar
disciplinas em inglês com vistas a ampliar o número de parcerias estratégicas
internacionais com universidades de destaque em todas as áreas do
conhecimento afins;
Selecionar docentes da UFSC para participar do Global Online Course on
English as a Medium of Instruction (EMI) da Online Professional English Network
(https://www.openenglishprograms.org/EMI).

1.2

2

DO PÚBLICO ALVO

2.1
Docentes ativos do quadro permanente da UFSC que sejam proficientes na língua
inglesa (B2, C1 ou C2) e que ofertem ou pretendam oferecer cursos e disciplinas em suas
respectivas áreas de conhecimento em língua inglesa.
3

DAS VAGAS E DO PERÍODO DO CURSO

3.1
São 10 (dez) vagas para docentes da UFSC no curso e 3 (três) vagas de suplência,
caso surjam desistências ou vagas adicionais;
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3.2
Para os docentes selecionados, o período do curso online, com 3 (três) meses de
duração, ocorrerá do dia 23 de agosto ao dia 23 de novembro do corrente ano.
Parágrafo único - A UFSC não se responsabiliza por quaisquer alterações do curso online em
virtude de qualquer motivo de força maior.

4

DO CONTEÚDO DO CURSO ONLINE

4.1
Inglês como meio de instrução (EMI) é um curso desenvolvido para apresentar a
teoria e a prática do ensino de conteúdo disciplinar em inglês. Este curso ajudará na adaptação
de cursos existentes ou criação de novos que usem o inglês como meio de instrução (EMI). Os
materiais incluem vídeos, leituras práticas e oportunidades de colaboração dentro do curso e
nas respectivas instituições. Possibilitará a identificação dos desafios que o corpo docente e os
alunos encontram nas aulas de EMI e desenvolverá estratégias para ajudar os participantes a
aprender o conteúdo do curso e, ao mesmo tempo, desenvolver ou aprimorar as habilidades
em inglês. Além disso, o docente ganhará confiança no ensino em inglês e, ao mesmo tempo,
ficará mais à vontade com pedagogias interativas e com foco no aprendizado do aluno. Os
tópicos incluem o design do curso, o desenvolvimento do plano de estudos, a criação de aulas e
materiais, o ensino interativo em inglês e o apoio ao aprendizado por meio da tecnologia. Ao
concluir o curso, o docente terá um portfólio de materiais que poderá usar em seus próprios
cursos;
4.2 Ao final deste curso, os participantes serão capazes de:








explicar os objetivos, conceitos-chave, desafios, benefícios e métodos atuais de ensino e
avaliação de conteúdo disciplinar em inglês;
avaliar sua própria prontidão e conforto para ensinar seu conteúdo disciplinar em
inglês, levando à criação de seus próprios objetivos profissionais;
identificar as necessidades dos alunos à medida que eles aprendem o conteúdo
disciplinar em inglês;
usar abordagens eficazes e técnicas apropriadas para alunos não nativos da língua
inglesa nos cursos de EMI;
projetar aulas que apoiem o desenvolvimento do inglês pelos alunos juntamente com o
aprendizado do conteúdo do curso;
desenvolver ou revisar um programa e avaliações para ensinar seu conteúdo disciplinar
em inglês;
desenvolver-se profissionalmente no campo do EMI participando de uma comunidade
internacional de aprendizagem online e preparando uma ação ou plano de treinamento
para compartilhar seus novos conhecimentos e habilidades com outros profissionais de
EMI em sua comunidade local.
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5

DAS INSCRIÇÕES

5.1
As inscrições serão realizadas somente por meio do correio eletrônico
programas.sinter@contato.ufsc.br, entre os dias 14 e 20 de junho de 2021.
5.2
O assunto da mensagem de candidatura deverá ser “DOCENTE EMI + Nome
completo do candidato” (por exemplo: DOCENTE EMI JOSÉ DA SILVA).
5.3
Os documentos listados no item 6 deste Edital devem ser anexados em arquivos
separados, salvos no formato Portable Document Format (.pdf).
5.4
Cada docente poderá apresentar apenas uma candidatura.
6
6.1
6.2
6.4

DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A CANDIDATURA
FORMULÁRIO (Ver Anexo 1), preenchido em língua inglesa;
Curriculum Lattes atualizado (link para Plataforma Lattes);
Vídeo de apresentação do candidato em inglês, justificando a importância de sua
participação no Global Online Course on English as a Medium of Instruction (EMI)
(Ver Anexo 2);

7
DA SELEÇÃO
7.1
A seleção consistirá na homologação e avaliação das candidaturas apresentadas
na inscrição por uma comissão presidida pela SINTER e com representação de, pelo menos uma
outra Pró-reitoria, preferencialmente PROPG ou PROPESQ.
7.2
Candidatos que apresentarem documentação incompleta, ou que não tiverem
cumprido com os requisitos para participação, não terão as inscrições homologadas.
7.3
Os candidatos que tiverem as inscrições homologadas terão suas candidaturas
avaliadas com base nos critérios estabelecidos no item 8 do presente edital
7.4
Os nomes dos 10 (dez) docentes aprovados + os 3 (três) suplentes serão listados
por ordem de classificação e encaminhados ao Consulado Geral dos Estados Unidos em Porto
Alegre para que possam ser matriculados no Global Online Course on English as a Medium of
Instruction (EMI).
8

DOS CRITÉRIOS DA SELEÇÃO REALIZADA PELA UFSC

8.1

Os candidatos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios:




Currículo (produção científica dos últimos 5 anos);
Inserção internacional da pesquisa do candidato;
Oferta de disciplinas/cursos em línguas estrangeiras (ex.: UFSC 2020-2021 Catalogue;
Cursos Virtuais de Extensão; e Programa AUGM de Mobilidade Virtual);
3


9

Proficiência em Língua Inglesa.
DO RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO

9.1
O resultado da seleção será divulgado na página http://www.sinter.ufsc.br, no
dia 22 de junho de 2021.
10
DOS RECURSOS
10.1
O candidato que desejar interpor recurso ao resultado da seleção deste edital
poderá fazê-lo no dia 23 de junho de 2021 até às 23h59m. O recurso deverá ser enviado,
exclusivamente, por correio eletrônico, para o endereço programas.sinter@contato.ufsc.br. O
assunto da mensagem enviada deverá ser RECURSO DOCENTE EMI + PRIMEIRO NOME E
ÚLTIMO SOBRENOME DO CANDIDATO (Ex: RECURSO DOCENTE EMI JOSÉ DA SILVA). Os recursos
que não forem apresentados nesse formato, ou após o prazo (ver item 15 deste edital), serão
desconsiderados.
11

DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO

11.1
O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 24 de junho de 2021
no website da SINTER (http://sinter.ufsc.br).
12

DOS BENEFÍCIOS AOS SELECIONADOS

12.1
O curso tem duração de oito semanas e um custo de US $1.500 por participante,
que será completamente coberto pela Embaixada e Consulado dos Estados Unidos.
12.2

A UFSC não oferecerá nenhum tipo de auxílio adicional.

14

DAS OBRIGAÇÕES DO DOCENTE SELECIONADO

14.1
Participar de todas as atividades propostas pelo Global Online Course on English
as a Medium of Instruction;
14.2
O docente que participar do curso poderá ser convidado para dar palestra ou
oficina expondo a experiência de participação no Programa.
Parágrafo único: O docente contemplado pelo presente Edital assume o compromisso de
participar e colaborar nos processos seletivos dos programas da Secretaria de Relações
Internacionais – SINTER.
15

CRONOGRAMA
4

EVENTO
Divulgação do Edital
Inscrição dos candidatos
Resultado preliminar do processo seletivo
Prazo para recurso
Resultado final do processo seletivo
Período de participação no curso
16

PRAZO
14 de junho de 2021
Entre 14 e 20 de junho de 2021
22 de junho de 2021
23 de junho de 2021
24 de junho de 2021
23 de agosto a 23 de novembro de 2021

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 A SINTER e a comissão de seleção poderão alterar ou encerrar este Edital em qualquer
momento, independentemente do calendário estabelecido.
16.2 Os casos omissos serão resolvidos pela comissão de seleção.

Florianópolis, 14 de junho de 2021.

LINCOLN P. FERNANDES
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