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CHAMADA DE SELEÇÃO PÚBLICA VOLTADA A
COMUNICADADE
ACADÊMICA
DA
UFT,
INTERESSADA
EM
PARTICIPAR
DO
PROGRAMA DE ENSINO DE IDIOMAS À
DISTÂNCIA (EAD) - INGLÊS E ESPANHOL,
OFERECIDO
PELO
SANTANDER
UNIVERSIDADES.

O SANTANDER UNIVERSIDADES e a UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – UFT, através da
Diretoria de Assuntos Internacionais – DAI, torna pública a chamada de seleção de interessados em
participar do programa de ensino de idiomas à distância, oferecido pelo Santader Universidades dentro
do programa Amazônia 2020.
1. DO PROGRAMA:
1.1
As respectivas bolsas de educação “EAD” consistem em aperfeiçoar o conhecimento do
contemplado, através dos cursos de idioma em INGLÊS e ESPANHOL, o qual será disponibilizado pelo
acesso à rede de computadores (internet), conforme login e senhas que serão enviados aos e-mails dos
contemplados.
1.2
Os cursos de idiomas são compostos por módulos, divididos em unidades dentro de cada
módulo, que serão realizados de acordo com as fases e desempenho do contemplado.
1.3
Serão oferecidas 600 vagas, sendo 300 vagas para o curso de Inglês e 300 vagas para o de
Espanhol.
1.4
O programa é aberto a toda comunidade acadêmica da UFT, podendo se inscrever docentes,
técnicos-administrativos e, especialmente, alunos.
2. DA INSCRIÇÃO:
2.1
As inscrições serão online. Clique aqui para ficha de inscrição.
2.2
O prazo de inscrição compreende o período entre as 9 horas do dia 14 de Outubro de 2011 e
as 23 horas do dia 30 de Outubro de 2011.
2.3
Para ter acesso à ficha de inscrição, o candidato deverá estar logado ao e-mail da UFT.

2.4
Cada candidato poderá se inscrever em somente uma das modalidades oferecidas. (Inglês ou
Espanhol)
3. DOS SELECIONADOS:
3.1

Serão selecionados os 300 primeiros inscritos em cada modalidade (inglês e espanhol).

Mais informações: www.uft.edu.br / dai@uft.edu.br ou pelos telefones: (63) 3232-8078
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