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Curso on-line de espanhol

Pelo presente instrumento, a Assessoria de Relações Internacionais informa a abertura das
inscrições para o curso on-line de espanhol oferecido de forma gratuita por parceria entre a
Rede Metodista e as instituições colombianas Corporación Universitaria Unitec e Fundación
Universidad de América. O curso é voltado a estudantes de todas as instituições de educação
superior e será realizado durante o segundo semestre de 2022. Serão oferecidas trinta (30)
vagas em duas turmas.

1. Objetivo e estrutura do curso

Organizado em reuniões on-line, esse curso é voltado àqueles que nunca estudaram espanhol,
ou estudaram muito pouco, e desejam iniciar seus estudos no nível básico.

As aulas serão ministradas por professor nativo em espanhol vinculado à universidade parceira
e ocorrerão às terças e quintas-feiras das 18h30 às 20h e às terças e sextas das 17:30 às
19:00 nos meses de setembro a novembro (totalizando 48 horas de curso - 24 horas síncronas
e 24 horas assíncronas), por meio de uma plataforma on-line a ser definida.

2. Elegibilidade

Para participar do curso, os interessados devem cumprir os seguintes requisitos:

● Ser aluno da Rede Metodista;
● Estar pelo menos no segundo semestre da graduação/pós-graduação;
● Ter nível zero ou iniciante em espanhol;
● Ter disponibilidade para frequentar as aulas no horário e dias determinados;
● Ter acesso a microfone, câmera e internet de qualidade no horário das aulas.

3. Cronograma

Período de inscrições: 15.08.2022 a 30.08.2022

Convocação: 01.09.2022 a 05.09.2022

Encontro com os selecionados (participação obrigatória): 06.09.2022 às 18h30

Início do curso: 13.09.2022



4. Inscrição

Os interessados devem preencher a ficha de inscrição on-line (link abaixo), anexando os
seguintes documentos:

● Carta de intenção explicando suas razões para participar do curso;
● Histórico acadêmico atualizado emitido pelo portal do aluno na data de inscrição.

Link para ficha de inscrição: Clique aqui

5. Critérios de seleção

Os participantes serão selecionados a partir dos seguintes critérios:

● Preenchimento correto da ficha de inscrição e envio dos anexos;
● Carta de intenção;
● Histórico acadêmico.

IMPORTANTE: Os alunos selecionados devem participar de pelo menos 75% das aulas, caso
contrário serão excluídos do programa e não poderão concorrer novamente a nenhum programa
com bolsa pela Rede Metodista.

No caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail internacional@unimep.br.

Piracicaba, 12 de agosto de 2022.

Assessoria de Relações Internacionais

https://docs.google.com/forms/d/1IrKy0pO0C7ubYEU-mbIOBUsmh3KL-jxg0KwbkTeyyZ4/edit#responses
mailto:internacional@unimep.br

