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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco

CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2021/ARINTER/IFPE

SELEÇÃO INTERNA DE  ESTUDANTES DO IFPE PARA CURSO ON LINE DE INGLÊS DE 

APRENDIZAGEM  BASEADA  EM  TAREFAS  COM  ESTUDANTES  DO  ATLANTIC  CAPE 

COMMUNITY COLLEGE, NJ, USA.

A  ASSESSORIA  DE  RELAÇÕES  INTERNACIONAIS  DO  INSTITUTO  FEDERAL  DE 

PERNAMBUCO  (IFPE),  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  torna  pública  a  presente 

chamada pública para a seleção interna de estudantes para preenchimento de vagas 

em curso de Inglês de Aprendizagem Baseada em Tarefas.

1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 Esta Chamada Pública rege aspectos gerais da realização de curso de Inglês de 

Aprendizagem Baseada em Tarefas.

1.2  O  curso  será  ofertado  na  modalidade  a  distância  e  não  haverá  realização  de 

encontros presenciais.

1.3 Para os efeitos desta Chamada Pública, não haverá cobrança de nenhuma taxa de 

inscrição, matrícula ou participação. O curso é totalmente gratuito.

1.4  O curso  tem como objetivo  desenvolver  nos  estudantes  habilidades  em inglês 

(focando principalmente em leitura, compreensão auditiva e conversação), enquanto 

experienciam uma autêntica dinâmica de sala de aula universitária americana.

1.5  Os  candidatos  devem  ter  nível  mínimo intermediário  (B1),  ou  intermediário 

superior (B2),  em  Língua  Inglesa,  para  estarem  aptos  a  realizar  o  curso,  podendo 

comunicar-se  (compreender  e  se  fazer  compreender)  em  inglês  sem  maiores 

dificuldades.

1.6 O curso será ministrado inteiramente em Língua Inglesa.



2 DA CARACTERIZAÇÃO DO CURSO

2.1 O curso de Inglês de Aprendizagem Baseada em Tarefas (Task-Based Language 

Learning)  "adota  tarefas  comunicativas  baseadas  no  significado  como  a  unidade 

central para definir as necessidades de aprendizagem de línguas, determinar objetivos 

curriculares, projetar atividades na sala de aula e avaliar as competências linguísticas" 

(https://www.iatblt.org/ ).

2.2  Trata-se  de  um  curso  síncrono  de  8  (oito)  semanas  no  qual  os  estudantes 

selecionados irão participar de aulas online de inglês como segunda língua junto a um 

grupo de estudantes do Atlantic Cape Community College, NJ, USA.  

2.3 O curso se desenvolverá em torno do romance histórico Fever 1973, com tarefas 

semanais  de leitura e sessões de discussão. No final das 8 semanas,  os estudantes 

deverão apresentar um projeto final em pares ou em pequenos grupos.

3  DAS VAGAS

3.1 Serão ofertadas 10 (dez) vagas para discentes do IFPE. 

3.2 Para efeito desta chamada, são considerados discentes aqueles estudantes que 

se encontram regularmente matriculados no corrente semestre. 

3.3 As vagas serão preenchidas através de processo seletivo cujas etapas consistem 

em inscrição e nivelamento linguístico.

4 DAS INSCRIÇÕES

4.1 As inscrições para o curso de Inglês de Aprendizagem Baseada em Tarefas serão 

exclusivamente online, através de formulário eletrônico.

4.2 O curso se destina a discentes regularmente matriculados no IFPE no semestre 

vigente.

4.3 A inscrição é gratuita e será feita exclusivamente pela internet,  por meio de 

formulário disponível em https://forms.gle/2ErAuwccxiBuBTtA9 do dia 11 de março de 

2021 até as 23h59 do dia 14 de março de 2021, observado o horário oficial de Brasília/

DF.

4.4 A  inscrição  implicará  a  tácita  aceitação  das  condições  estabelecidas  nesta 

Chamada Pública, das quais não se poderá alegar desconhecimento.

https://forms.gle/2ErAuwccxiBuBTtA9


4.5 O IFPE não se responsabilizará por requerimentos de inscrição não recebidos por 

motivos  de  ordem  técnica  dos  computadores,  falhas  na  comunicação, 

congestionamento das linhas de comunicação,  bem como outros fatores de ordem 

técnica que impossibilitem a transferência dos dados.

5 DO NIVELAMENTO LINGUÍSTICO

5.1 O exame de nivelamento acontecerá remotamente através do envio de vídeo 

gravado pelo/a estudante em que ele/ela responderá às questões do Roteiro de leitura 

disponibilizado no formulário de inscrição. 

5.2 A gravação do vídeo deverá ser realizada em Língua Inglesa e visa a identificar o 

nível de proficiência do candidato para realização do curso, conferindo-lhe a rubrica 

apto/a ou inapto/a.

5.3 O Roteiro de leitura corresponde ao capítulo I (chapter one) do livro Fever 1793. 

O livro está disponível em PDF gratuitamente na internet.

6 DA SELEÇÃO

6.1 O/a candidato/a deverá comprovar o vínculo com o IFPE por meio do upload, no 

formulário de inscrição, de comprovante de matrícula.

6.2 Uma vez  feito o cadastro no formulário, o/a candidato/a receberá um e-mail 

contendo recibo de resposta, o que confirma a inscrição.

6.3 As  informações  fornecidas  no  formulário  de  inscrição  e  o  seu  correto 

preenchimento são de responsabilidade do/a candidato/a, dispondo o IFPE do direito 

de excluir do processo de ingresso quem não preencher a solicitação de inscrição de 

forma completa e/ou correta e/ou fornecer dados comprovadamente inverídicos.

6.4 As etapas  do processo seletivo desta  chamada serão sempre divulgadas  nos 

canais oficiais de comunicação do IFPE.

7 DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

7.1 O resultado preliminar dos candidatos aprovados para o curso de Aprendizagem 

Baseada em Tarefas será divulgado no dia 18 de março no site do IFPE, disponível pelo 

link: https://portal.ifpe.edu.br/

7.2 Qualquer recurso referente ao resultado preliminar deverá ser interposto por meio 



de email encaminhado ao endereço eletrônico celle@reitoria.ifpe.edu.br , entre a 0h e 

23h59 do dia 19 de março de 2021. 

7.3 O resultado final será divulgado na mesma página destacada no item 7.1, no dia 

22 de março de 2021. 

8.  DO CURSO

8.1  O curso será feito a distância, de forma online,  de 25 de março a 13 de maio, 

com atividades síncronas semanais que exigem 4 (quatro) horas de dedicação às aulas 

virtuais e às atividades de leitura, e mais 2 (duas) horas extras no final do curso para 

realização do projeto final.

8.2  O curso requer que os participantes disponham de bom acesso à internet e 

equipamentos  adequados  (celular,  tablet  ou computador),  permitindo que o aluno 

acesse reuniões via WhatsApp, Skype ou Zoom;

8.3  As  aulas ocorrerão sempre às  segundas-feiras e quintas-feiras,  das  12h15 às 

13h15 (horário de Brasília).

8.4  O IFPE não se responsabiliza pelos equipamentos eletrônicos necessários para o 

desenvolvimento  do  curso,  devendo  o  próprio  estudante garantir  o  acesso  com 

recursos próprios.

8.5  Após a conclusão do curso, o IFPE fornecerá um certificado eletrônico àqueles 

que concluírem com êxito.

9 DOS CASOS OMISSOS E DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

9.1 A Arinter  poderá,  em função de  aspectos  formais  e  a  seu  único  e  exclusivo 

critério,  alterar  a  presente  Chamada  Pública  independentemente  do  calendário 

estabelecido.

9.2 Em  caso  de  desistência,  o/a  participante  deverá  comunicar  à  Arinter  com 

antecedência mínima de  24  (vinte e quatro) horas da data prevista para o início do 

curso, apresentando justificativa.

9.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Arinter.

9.4 O  atendimento  para  esclarecimento  de  dúvidas  ou  dificuldades  no 

mailto:celle@reitoria.ifpe.edu.br


preenchimento  dos  formulários  será  feito  através  dos  e-mails 

arinter@reitoria.ifpe.edu.br e celle@reitoria.ifpe.edu.br.

10 CRONOGRAMA

Etapas Prazos

Inscrições De 11/03/2021 a 14/03/2021

Divulgação do resultado preliminar 18/03/2020

Interposição de recursos 19/03/2021

Divulgação do Resultado Final 22/03/2021

Início de acesso ao curso 25/03/2021

 Finalização do curso 13/05/2021

Recife , 10 de março de 2021.

Assessora de Relações Internacionais

Maria Carolina Bello C. da Silva

SIAPE 2709519
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