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EDITAL UNITINS/PROEX Nº 012/2020 – ESCOLA DE LINGUAS 

 
INSCRIÇÃO E SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA O CURSO DE EXTENSÃO 

ESPANHOL MÓDULO I e II – PRESENCIAL (120 HORAS) 
 

 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários da Universidade 
Estadual do Tocantins (Unitins), por meio do Programa de Extensão Escola de 
Línguas, no uso de suas atribuições legais, torna público o processo de inscrição e 
seleção simplificada para o Curso de Espanhol Módulo I e II, com carga horária de 
120 horas, na modalidade presencial, dividido em dois módulos semestrais de 60 
(sessenta) horas para acadêmicos, docentes e servidores técnico-administrativos da 
Unitins, e pessoas da comunidade externa, de acordo com os termos a seguir. 
 

2. OBJETIVOS 
2.1. Objetivo Geral 

Desenvolver a oralidade (compreensão e expressão oral), escrita (compreensão e 
expressão escrita) e a compreensão auditiva em nível básico, na língua 
espanhola. 

2.2. Objetivos específicos: 
a) Proporcionar os conhecimentos lexicais e gramaticais da língua espanhola; 
b) Fomentar o desejo em cada estudante para aquisição da proficiência 

linguística. 
 
3. CARGA HORÁRIA DO CURSO  

A carga horária total do Curso de Espanhol será de 120 (cento e vinte) horas, na 
modalidade presencial, divididas em 2 (dois) módulos semestrais de 60 (sessenta) 
horas. 

 
4. PÚBLICO-ALVO  

Acadêmicos, servidores técnico-administrativos e docentes da Unitins, e pessoas da 
comunidade externa. 
 

5. METODOLOGIA 
5.1. Aulas presenciais, teóricas e práticas. Expositivas e dialogadas. 
5.2. Interação por meio das TIC-Tecnologias da Informação e Comunicação, como e-

mail e whatsapp. 
5.3. Utilização de material impresso e ferramentas audiovisuais, como filmes e vídeos. 

 
6. AVALIAÇÃO 

6.1. Serão realizados diferentes processos avaliativos a critério dos professores como: 
atividade extraclasse, provas escritas e provas orais. 

6.2. O cursista deverá ter, no mínimo, 75% de frequência e aproveitamento igual ou 
superior a 6,0 para fazer jus à certificação. 

 
7. VAGAS 
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7.1. O Curso de Espanhol ofertará 35 (trinta e cinco) vagas, distribuídas conforme o 

quadro a seguir: 

Discriminação Vagas 

Acadêmicos da Unitins 05 

Docentes da Unitins 02 

Servidores técnico-administrativos da Unitins 05 

Número de bolsas de estudos sorteadas na Fecit  04 

Acadêmicos, estudantes e comunidade externa em geral 19 

Total geral de vagas ofertadas: 35 

 

7.2. Em caso de não preenchimento de vagas conforme distribuição acima, a 

Coordenação da Escola de Línguas fará a redistribuição conforme vacância de 

vagas, considerando o cadastro reserva na ordem de classificação. 

 

8. INSCRIÇÕES 

8.1. As inscrições serão feitas presencialmente, nos dias 16, 17, 18, 23 e 24/03/2020, 

na Pró-Reitoria de Extensão/Escola de Línguas, localizada na sede Administrativa 

da Unitins - Quadra 108 Sul, Alameda 11, Lote 03 – Bloco B, Sala 06G- Em 

Palmas/TO, de 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 13h e das 14h às 17h. 

8.2. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 

8.3. No ato da inscrição o candidato deve apresentar a seguinte documentação: 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada (Anexo I); 

b) Cópia do RG e CPF; 

c) Cópia do comprovante de matrícula do semestre 2020/1 (somente para 

acadêmicos da Unitins, de outras instituições e estudantes do Ensino 

Médio); 

d) Cópia do comprovante de matrícula funcional atualizado (somente para 

docentes e servidores técnico-administrativos da Unitins); 

e) Comprovante de matrícula em programa de pós-graduação atualizado, 

(somente para servidores técnico-administrativos da Unitins, e 

pessoas da comunidade externa que estiverem matriculados em 

algum programa de pós-graduação). 

f) Comprovante de endereço atualizado (para acadêmicos, estudantes e 

demais pessoas da comunidade externa). 

8.4. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os documentos originais para 

fins de conferência. 

8.5. A inscrição somente será confirmada a partir da sua conferência pela equipe e 

coordenação da Escola de Línguas. 

8.6. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente 

ao estabelecido neste edital. 
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8.7. Será selecionado para o Curso de Inglês Instrumental o candidato que cumprir os 

requisitos exigidos neste edital, respeitando o número e a distribuição de vagas de 

acordo com o item 7. 

8.8. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a 

tácita aceitação das condições da seleção, tais como se acham estabelecidas 

neste edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos 

e instruções especificas para seleção. 

 

9. DA OCUPAÇÃO DAS VAGAS OFERTADAS 

9.1. As inscrições no curso serão processadas e alocadas nas vagas existentes 

conforme a ordem de prioridade de seleção a seguir: 

 

I. Acadêmicos da Unitins: 

1) Aqueles com menor tempo restante para integralização de seu curso. 

 

II. Docentes da Unitins: 

1) Ordem de inscrição. 

 

III. Servidores técnico-administrativos da Unitins: 

1) Estar inscrito em programa de Pós-Graduação, com menor tempo 

restante para integralização de seu curso. 

2) Estar inscrito em programa de Graduação, com menor tempo 

restante para integralização de seu curso. 

3) Estar cursando Ensino Médio, com menor tempo restante para a sua 

formação. 

 

IV. Acadêmicos, estudantes e comunidade externa em geral: 

1) Estar matriculado em programa Pós-Graduação, com menor tempo 

restante para integralização de seu curso. 

2) Estar matriculado em curso de Graduação, com menor tempo 

restante para integralização de seu curso. 

3) Estar cursando Ensino Médio, com menor tempo restante para a sua 

formação. 

4) Maior idade. 

 

9.2. Em caso de empate, será dada preferência ao candidato que tiver a maior idade. 

9.3. Em adotando a ordem de prioridade e mesmo assim, o número de inscrições 

excederem o número de vagas ofertadas, será adotado o cadastro reserva, 

considerando a ordem de classificação. 

9.4. No caso de desistência será convocado o candidato do cadastro reserva na ordem 

de classificação. 
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9.5. O não comparecimento do candidato nas 2 (duas) primeiras aulas sem 

justificativa, resultará na adoção do cadastro reserva para preenchimento de 

vagas, conforme classificação. 

9.6. Caso não sejam preenchidas as vagas, será feito a redistribuição conforme a 

vacância das vagas por público. 

9.7. Caso não seja atingido o percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento) mais 1 

(um) para a formação de turma, a mesma não será formada. 

 

10. CRONOGRAMA 

O Processo Seletivo será regido pelas disposições deste edital, conforme cronograma 

de atividades a seguir: 

 

Data Etapas 

13/03/2020 Publicação do edital de seleção 

16, 17,18, 23 e 
24/03/2020 

Período de inscrições e entrega de documentos (Anexo I) 

27/03/2020 Publicação do resultado preliminar 

28 e 29/03/2020 Interposição de recursos (Anexo II)  

30/03/2020 Resposta aos recursos se houver 

31/03/2020 Divulgação do resultado final e local das aulas 

03/04/2020 Aula Inaugural (Entrega do Anexo III) 

26/06/2020 Aula de Encerramento 

 

11. MATERIAL DIDÁTICO 

11.1. O material didático será elaborado pelo professor responsável e disponibilizado 

para o aluno em formato digital. 

11.2. É de responsabilidade do cursista selecionado portar o material didático, 

sugerido e indicado pelo professor, em todas as aulas, seja em formato impresso 

ou digital. 

 

12. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

12.1. O candidato que desejar interpor recurso em face do resultado preliminar da 

presente seleção deverá fazê-lo mediante envio do Anexo II deste edital, no e-

mail: escolalinguas@unitins.br, contendo argumentação e justificativa 

consistente, no prazo previsto no cronograma constante no Item 10. 

12.2. Todos os recursos serão analisados e na hipótese de haver alterações, será 

divulgado no endereço eletrônico https: //concursos.unitins.br/concursos/ 

12.3. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos. 

12.4. Não será aceito recurso fora do prazo constante no item 10. 

12.5. Não será concedido pedido de revisão de recurso. 

12.6. Somente haverá interposição de recurso referente ao resultado preliminar. 

 

13. DAS AULAS 
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13.1. As aulas acontecerão em 2 (dois) encontros semanais, às segundas e quartas-

feiras, das 19h às 22h, na Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) 

Campus Graciosa, localizado à Av. JK, ALCNO 14, Lote 09-D, Plano Diretor 

Norte, em Palmas/TO, em sala a ser divulgada juntamente ao resultado final. 

13.2. O local de realização das aulas poderá sofrer alteração, de acordo com a 

necessidade, sendo os cursistas avisados previamente. 

13.3. Os candidatos selecionados deverão obrigatoriamente comparecer à Aula 

Inaugural no dia 03/04/2020, conforme cronograma, Item 10. 

13.4. O candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao professor, no primeiro dia de 

aula o Termo de Compromisso (Anexo III) devidamente preenchido e 

assinado. 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. Para participar dos cursos da Escola de Línguas da Unitins, o candidato deve 

ter, no mínimo, 14 (catorze) anos. 

14.2. Cursistas menores de 18 anos necessitam estar acompanhados dos pais ou 

responsáveis no ato da inscrição, com autorização, por escrito, além de termo de 

compromisso assinado de acompanhamento do cursista na entrada e saída das 

aulas. 

14.3. O Curso de Inglês Instrumental – 2020/1 é gratuito. 

14.4. O aluno poderá se matricular em apenas 1 (um) curso de Línguas por semestre, 

no âmbito da Escola de Línguas da Unitins. 

14.5. A documentação do candidato não aprovado permanecerá na Coordenação da 

Escola de Línguas por um período de até 03 (três) meses após a divulgação do 

resultado final. Findo este período, a documentação será descartada. 

14.6. É de responsabilidade do candidato acompanhar todas as fases de publicações 

deste Processo Seletivo. 

14.7. Os resultados,  assim como outros comunicados que se façam necessários, 

serão divulgados na página eletrônica: https: 

//concursos.unitins.br/concursos/ 

14.8. Ao inscrever-se neste processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as 

normas estabelecidas neste Edital. 

14.9. Em caso de desistência do Curso, o candidato deverá formalizá-la em até 5 

(cinco) dias úteis, junto à Escola de Línguas, por meio do email: 

escolalinguas@unitins.br. Não havendo justificativa da desistência, será 

vedada sua participação em cursos futuros ofertados pela Escola de Línguas da 

Unitins por período de 12 (doze) meses. 

14.10. Quaisquer dúvidas relativas a este edital podem ser enviadas para o e-mail da 

Escola de Línguas: escolalinguas@unitins.br 

14.11. Os casos omissos serão deliberados pela Coordenação da Escola de Línguas. 
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Palmas/TO, 13 de março de 2020 

 

 

 

Kyldes Batista Vicente 

Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários  

Portaria/UNITINS/GRE/Nº 022/2019 

 

 

Augusto de Rezende Campos 

Reitor  

Ato nº 17-NM 
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EDITAL UNITINS/PROEX Nº 012/2020 – ESCOLA DE LINGUAS 
ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

CURSO DE ESPANHOL – MÓDULO I e II (120 horas) 
 

INFORMAÇÕES PESSOAIS 

Nome completo   

CPF  RG  Órgão emissor  

Data de nascimento ____/____/________ Idade  

E-mail  

Telefone (      )  Whatsapp (      ) 

Nacionalidade  Naturalidade  

Endereço  

Cidade  CEP  

Onde trabalha  

Onde estuda  

INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS / ACADÊMICAS 

1 – Para qual vaga irá concorrer? 

(   ) Acadêmico da Unitins Curso  Período  

(   ) Docentes da Unitins 

(   ) Servidores Técnico-administrativos da Unitins 

(   ) Bolsa de estudos sorteada na Fecit 

(   ) 
Acadêmico de outra IES – Instituição de Ensino 

Superior 
Curso  Período  

(   ) Ensino médio Ano  

(   ) Comunidade externa 

2 - Está cursando (      ) ou já cursou (      ) 

(   ) Graduação Qual período  

(   ) Especialização Ano que irá concluir  

(   ) Mestrado Ano que irá concluir  

(   ) Doutorado Ano que irá concluir  

 
 

_______________/_____,_____ de _____________________ de 2020 

 

 

________________________________ 

Assinatura por extenso 
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EDITAL UNITINS/PROEX Nº 012/2020 – ESCOLA DE LINGUAS 
ANEXO II 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
 

CURSO DE ESPANHOL – MÓDULO I e II (120 horas) 
 

Eu, 

___________________________________________________________________, 

portador (a) do RG nº_______________, Órgão Emissor___________________, 

CPF nº______________________, residente e domiciliado(a) na cidade 

de________________________________, devidamente inscrito(a) no Edital/Proex 

Nº____________________ – ESCOLA DE LÍNGUAS, venho, muito respeitosamente, 

recorrer do RESULTADO PRELIMINAR das etapas previstas para as vagas 

destinadas do PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA O CURSO DE 

ESPANHOL – MÓDULO I e II, divulgado no dia_____/_____/_________, conforme 

prazo legal, pelos seguintes motivos: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 
 

_______________/_____,_____ de _____________________ de 2020 

 

 

________________________________ 

Assinatura por extenso 
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EDITAL UNITINS/PROEX Nº 012/2020 – ESCOLA DE LINGUAS 
ANEXO III 

TERMO DE COMPROMISSO 
 

CURSO DE ESPANHOL – MÓDULO I e II (120 horas) 

 

EU ____________________________________________, CPF nº _______________, 

RG nº ____________, ÓRGÃO EXPEDIDOR _______________, DATA DE EXPEDIÇÃO 

____/____/_______, RESIDENTE NO ENDEREÇO ______________________________, 

Nº______, BAIRRO_____________________, CIDADE _________________, UF _____, 

TELEFONES: (     )__________ (     )__________ E-MAIL: ________________________.  

 

1. Assumo o compromisso em participar de todas as atividades previstas no referido 

Curso. 

2. Em caso de desistência do curso, comprometo-me em formalizá-la em até 5 

(cinco) dias úteis, junto a Escola de Línguas, por meio do e-mail: 

escolalinguas@unitins.br. 

3. Estou ciente de que não havendo justificativa da desistência, no tempo 

determinado, será vedada minha participação em cursos futuros ofertados pela 

Escola de Línguas da Unitins por período de 12 (doze) meses. 

 

 

_______________/_____,_____ de _____________________ de 2020 

 

 

________________________________ 

Assinatura por extenso 
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