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NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
Edital nº 53/2022/NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO
São Paulo, 31 de janeiro de 2022.
EDITAL Nº53/2022

Abertura de inscrições para alunos(a) do Curso Básico de Língua Espanhola
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS DA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO COM PESSOAS, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, torna pública a abertura das inscrições destinadas ao preenchimento de vagas como aluno(a) no Curso Básico de
Língua Espanhola, nas condições a seguir:
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O presente edital visa esclarecer as condições necessárias para o ingresso, como aluno(a), no Curso Básico de Língua Espanhola, cujo objetivo
geral é promover o desenvolvimento da compreensão e expressão oral e escrita por meio do trabalho com gêneros discursivos do âmbito pessoal e
laboral. Como objetivos específicos, espera-se promover práticas e estratégias para que os estudantes possam: reconhecer mecanismos de coesão e
articulação na estruturação da produção de gêneros orais e escritos; identificar elementos próprios do funcionamento da língua espanhola e seu
contraste em relação ao português brasileiro; desenvolver uma reflexão crítica sobre a diversidade linguística e cultural dos países de língua espanhola,
de modo a construir uma visão livre de estereótipos e preconceitos; reconhecer e produzir sons do espanhol; desenvolver estratégias para a
compreensão de textos escritos e orais em língua espanhola e conhecer estratégias para gerenciar com autonomia as diferentes fases de elaboração
de um texto escrito em espanhol: preparação, elaboração e reformulação.
1.2 As vagas ofertadas neste Edital serão destinadas aos(às) Docentes e Servidores(as) Técnico-Administrativos em Educação do quadro ativo e que
estejam em efetivo exercício na Universidade Federal de São Paulo.

2. DOS PRÉ-REQUISITOS
a. Dispor de, pelo menos, 4 (quatro) horas semanais para o desenvolvimento das atividades, que serão síncronas e assíncronas;
b. Autorização da chefia para participação, se for em horário de trabalho.

3. CARACTERIZAÇÃO DO CURSO E DURAÇÃO
3.1. O Curso Básico de Língua Espanhola é composto por 04 (quatro) módulos, sendo que cada um possui 24 (vinte e quatro) horas, totalizando 96
(noventa e seis) horas em estudo.
3.2. A oferta dos módulos acima descritos será realizada de forma sequencial, iniciando-se em 31/03/2022 e terminando em 03/11/2022. É importante
ressaltar que os módulos são interdependentes, ou seja, será realizada uma ÚNICA certificação, referente à carga horária total, após a conclusão de
todos os módulos.
3.3 O Curso Básico de Língua Espanhola será realizado na modalidade à distância, com encontros síncronos via Google Meet, sempre às quintas-feiras,
das 09h30 às 11h30, e atividades assíncronas via Google Classroom, de acordo com o quadro abaixo:
Módulo 1 - Profa. Neide Elias - Período: 31/03 a 12/05/2022

Semana / Dia / Tipo de encontro

Conteúdo das atividades da semana
Introdução ao módulo 1 e apresentação das/dos participantes.

Semana 1 - 31/03 a 06/04

Apresentação pessoal.

31/03: encontro remoto

Letras e sons em espanhol.
Saudações e despedidas.
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Semana 2 - 07/04 a 13/04

SEI/Unifesp - 0971619 - Edital

Apresentação pessoal. Letras e sons em espanhol.

07/04: encontro remoto
Apresentação e descrição no âmbito privado e profissional. Possessivos.
Semana 3 - 14/04 a 20/04

Verbos: ser/estar/tener/llamarse/vivir/trabajar.

14/04: encontro remoto

Léxico relacionado à formação profissional e acadêmica.
Letras e sons em espanhol.
Descrição e autodescrição.
Perguntar e informar sobre a família, amigos e trabalho.

Semana 4 - 22/04 a 28/04

Verbos em presente do indicativo (regulares e irregulares).

28/04: encontro remoto

Presença e ausência dos pronomes pessoais em espanhol.
Léxico relacionado à características físicas e psicológicas.
Letras e sons em espanhol.

Semana 5 - 29/04 a 05/05
05/05: encontro presencial
Semana 6 - 06 a 12/05
12/05: encontro remoto

Formas de tratamento: âmbito privado e profissional.
Pronomes e possessivos.
Letras e sons em espanhol.
Atividade de encerramento do Módulo 1.

Módulo 2 - Profa. Greice Nóbrega

Semana / Dia / Tipo de encontro

Conteúdo das atividades da semana
Introdução ao módulo 2.

Semana 1 - 19/05 a 25/05

Descrição de atividades no âmbito pessoal e profissional.

19/05: encontro remoto

Verbos pronominais: morfologia, uso e funcionamento.
Léxico relacionado à expressão de hábitos, costumes, marcadores temporais e de frequência.

Semana 2 - 26/05 a 01/06:

Descrição de atividades no âmbito pessoal e profissional.

26/05: encontro remoto

Verbos regulares e irregulares mais frequentes.

Semana 3 - 02 a 08/06

Expressão de gostos, preferências, acordo e desacordo.

02/06: encontro remoto

Léxico relacionado à expressão de hábitos, costumes, marcadores temporais.

Semana 4 - 09 a 15/06

Descrição de espaços privados.

09/06: encontro remoto

Léxico relacionado a localização, objetos e partes de espaços privados.

Semana 5 - 17 a 23/06

Descrição de espaços privados.

23/06: encontro remoto

Verbos descriptivos: estar/tener/haber

Semana 6 - 24 a 30/06
24/06: encontro remoto

Atividade de encerramento do Módulo 2.

Módulo 3 - Profa: Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira - Período: 29/07 a 15/09/2022

Semana / Dia / Tipo de encontro

Conteúdo das atividades da semana
Introdução ao módulo 3.

Semana 1 - 29/07 a 04/08
04/08: encontro remoto

Descrição de pessoas públicas (âmbito político e artístico).
Léxico relacionado à descrição de pessoas.
Conectivos: adição, oposição e disjunção.
Pretérito perfeito composto: morfologia e uso
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Semana 2 - 05 a 11/08

Descrição de espaços públicos e profissionais.

11/08: encontro remoto

Léxico ligado à descrição de espaços públicos e profissionais.
Verbos haber, tener e estar: aspectos comparativos com o português brasileiro.
Expressão de atividades em desenvolvimento no presente.

Semana 3 - 12 a 18/08
18/08: encontro remoto

Léxico ligado a atividades de entretenimento e ócio.
Gerúndio em espanhol: morfologia e uso
Perífrase de gerúndio com verbo estar.
Pronomes complemento: aspectos contrastivos com o português.

Semana 4 - 19/08 a 25/08

Expressão de atividades em desenvolvimento com ênfase no tempo transcorrido.

25/08: encontro remoto

Perífrases de gerúndio com verbos seguir e llevar no Presente do Indicativo.

Semana 5 - 26/08 a 01/09
01/09: encontro remoto

Expressão de planos e organização de atividades: âmbito privado e profissional.
Retomada de léxico relacionado a atividades cotidianas dos âmbitos profissional e pessoal.
Perífrase de futuro: morfologia e uso.

Semana 6* - 09/09 a 15/09
15/09: encontro remoto
(Não haverá atividades na semana de 02 a 08 de
setembro.)

Atividades de encerramento do Módulo 3.

Módulo 4 - Profa.: Silvia Etel Gutiérrez Bottaro - Período: 29/09 a 03/11/2022

Semana / Dia / Tipo de encontro

Conteúdo das atividades da semana

Semana 1 - 29/09 a 05/10

Introdução ao módulo 4.

29/09: encontro remoto

Expressão de opinião e avaliação de relatos. Reação ao relato de uma experiência.

Semana 2 - 06/10 a 12/10

Narrar experiências no passado recente: emprego do pretérito perfeito composto do Modo
Indicativo. Marcadores temporais.

06/09: encontro remoto

Semana 3: 13/10 a 19/10
13/10: encontro remoto
Semana 4: 20/10 a 26/10

Léxico relacionado às atividades habituais/diárias realizadas no passado recente. Notícias do
mundo hispânico recentes.
Relatar experiências no passado acabado: emprego do pretérito perfeito simples do Modo
Indicativo. Marcadores temporais.
Léxico relacionado a biografias, anedotas, contos etc.

20/10: encontro remoto

Falar de rotinas, hábitos, e contar histórias. Manifestações culturais nos países hispânicos:
arte, literatura, etc. Conectivos: de causa e consequência.

Semana 5: 27/10 a 03/11

Narrar no passado: emprego dos pretéritos. Marcadores temporais.

27/10: encontro remoto

Manifestações culturais nos países hispânicos: arte, literatura, festas, etc. Conectivos

Semana 6: 03/11 a 08/11
03/11: encontro remoto

Atividade de encerramento do módulo 4.

4. DAS VAGAS
4.1 Serão ofertadas 30 (trinta) vagas, distribuídas da seguinte forma: até 04 (quatro) para o Campus Baixada Santista, Diadema, Guarulhos, São Paulo,
Hospital Universitário I e Reitoria; até 02 (duas) para o campus São José dos Campos e Osasco e 01 (uma) para o campus em implantação Zona Leste
e HU 2.
Em caso de não preenchimento, as vagas serão remanejadas para outro campus, considerando-se, sempre que possível, uma distribuição equitativa.

5. DA INSCRIÇÃO
5.1 Período: 14/02 a 25/02/2022
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5.1.2 DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
5.1.2.1 Cada servidor(a) deverá efetivar seu pedido de inscrição, exclusivamente via internet, por meio do preenchimento do formulário eletrônico de
inscrição disponível no endereço eletrônico a seguir:
https://forms.gle/mpQNMX89oN3sXR4Q9

5.1.2.2 Para preencher o referido formulário, será necessário fazer o login numa conta Google, preferencialmente utilizando seu e-mail institucional da
UNIFESP.
5.1.2.3 O Departamento de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas não se responsabilizará por solicitações não recebidas por motivos de ordem técnica
dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que
impossibilitem a transferência de dados.
5.1.2.4. São de exclusiva responsabilidade do(a) servidor(a) o preenchimento e a veracidade das informações cadastrais no ato do pedido de inscrição,
sob as penas da lei.
5.1.2.5. Não será cobrada taxa de inscrição.
6. DO PROCESSO DE MATRÍCULA
6.1 As inscrições serão consideradas por ordem de recebimento, que classificará, automaticamente, os(as) primeiros(as) inscritos(as) que atenderem
aos requisitos estabelecidos nos itens 2 e 4.
6.2 Os(as) inscritos(as) e classificados(as) receberão uma notificação por e-mail com a confirmação da inscrição. Será enviado um e-mail com
orientações a respeito do procedimento para solicitação da autorização da chefia imediata, conforme item “2.b”. Caso o(a) servidor(a) não apresente a
autorização até a data indicada no e-mail, será considerado(a) desclassificado(a), oportunizando a vaga para o(a) próximo inscrito(a).
6.3 A matrícula será realizada pelo Departamento de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas.

7. DA CONCLUSÃO DO CURSO E DOS CERTIFICADOS
7.1 Ao final do curso, os(as) participantes que cumprirem todas as exigências de entrega de atividades e avaliação satisfatória, receberão um
certificado de conclusão expedido pelo Departamento de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas.
8. CRONOGRAMA
Período de inscrição: 14/02/2022 a 25/02/2022
Período de Matrículas, incluindo envio de documentos: 03/03/2022 a 18/03/2022
Início do curso: 31/03/2022
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas.

Marli Kiyomi Tetuya Fortunatti
Diretora do Departamento de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas
PROPESSOAS/UNIFESP
(PORTARIA DE DESIGNAÇÃO Nº. 2920; DOU DE 02/08/2021)
Documento assinado eletronicamente por Marli Kiyomi Tetuya Fortunatti, Diretor(a) de Departamento, em 02/02/2022, às 10:05, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço: "https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador 0971619 e o código CRC 6BF1A336.
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