DEPARTAMENTO DE LETRAS E ARTES
PROGRAMA DE EXTENSÃO EM LÍNGUA INGLESA
EDITAL
SELEÇÃO PARA PROFESSORES-ALUNOS
PROJETO DE EXTENSÃO LÍNGUA INGLESA
SEMESTRE 2016.1

De 27 a 30 DE JUNHO DE 2016 estarão abertas inscrições com a finalidade de selecionar
01 aluno do Curso de Letras, habilitação em Língua Inglesa, para ministrar aulas no Curso de Extensão
em Língua Inglesa.
O curso acontece no seguinte local:
• Centro de Integração Acadêmica da UEPB
Endereço: Avenida Baraúnas S/N, Bodocongó, Campina Grande, PB.
Calendário:
• Inscrição: 27 a 30 de junho de 2016, nos horários das 08 às 11h.
• Local de inscrição: Secretaria do Departamento de Letras e Artes (Centro de Integração
Acadêmica), sala 315, 3º andar.
• Sorteio do ponto da Prova Didática e da sequência de apresentação dos candidatos: 06 de
julho de 2016, às 14h, na Secretaria do Departamento de Letras e Artes (Centro de Integração
Acadêmica), sala 315, 3º andar.
• Prova Didática: 07 de julho de 2016, a partir das 14h. A prova didática ocorrerá na sala 109, que
disponibiliza apenas datashow.
• Divulgação do resultado: 08 de julho de 2016.
REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

O candidato deverá:
• Estar regularmente matriculado no Curso de Letras, habilitação em Língua Inglesa,
Campus I, UEPB, a partir do 4º período do curso.
• Ter um bom domínio de língua inglesa,
• Possuir um coeficiente escolar igual ou superior a 7,0
• Não ter nenhuma reprovação na disciplina Língua Inglesa.
• Estar disponível na terça e quinta-feira, no horário das 14h às 17h.
Documentação necessária:
• Cópia do R.C.M.; Cópia do Histórico Escolar; Cópia do RG e CPF; Cópia do Currículo.
PROCESSO SELETIVO

• O candidato será avaliado através de uma aula com duração de 20 minutos.
• O objetivo da aula é verificar a capacidade do candidato em gerenciar atividades de
ensino relacionadas ao desenvolvimento das quatro habilidades básicas (ouvir, falar, ler e escrever).
• Para o tema da aula, será sorteada uma unidade da coleção Touchstone, dos autores
Michael J. McCarthy, Jeanne McCarten e Helen Sandiford, Editora Cambridge University Press.
• Por ocasião da Prova Didática, o candidato deverá apresentar um plano de aula escrito em
língua inglesa relativo ao tema de ensino sorteado.
• Será aprovado e classificado o candidato que obtiver média igual ou superior a 7,0.
• Em caso de empate, o desempate será feito através da avaliação dos currículos.
Campina Grande, 15 de junho de 2016.
A Coordenação

