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Inscrições para cursos presenciais - Oferta 2019.2
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Válido para estudantes (a partir do segundo semestre/ano) e servidores (efetivados a, no mínimo, 1
ano) da Universidade Estadual de Feira de Santana. Inscrições até 14/03 ao meio-dia.
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1) Quem pode participar? a) Estudantes* e servidores ** da Universidade Estadual de
Feira de Santana.
b) Professores de línguas estrangeiras da rede pública que atuam Educação Básica, cadastrados
pelo Edital 11 de 25 de fevereiro de 2019. Acesse o link do edital aqui.
*A partir do segundo semestre/ano.
**Efetivados há, no mínimo, 1 ano. 2) Calendário (2019.2)
INGLÊS E PLE
ESPANHOL E FRANCÊS
Inscrições
Início:
18/02/19 ao meio-dia*
Término: 14/03/19 ao meio-dia*
(25 dias)
Início: 18/02/19 ao meio-dia*
Término: 25/02/19 ao meio-dia*
(10 dias)
Resultado
19 de março de 2019
1 de fevereiro de 2019

Período de aulas
Cursos 16h

Início: 25 de março de 2019

Cursos 32h
Início: 25 de março de 2019
Término: 25 de maio de 2019
Cursos 64h
Início: 25 de março de 2019

Término: 27 de abril de 2019

Término: 27 de julho de

2019
* Horário de Brasília.
3) Como se inscrever Veja abaixo as etapas para inscrição em cada idioma. É válida somente uma
inscrição por aluno, independentemente do idioma escolhido. Inglês
O Placement Test (teste de nivelamento) é necessário para alocação do aluno em turmas
compatíveis com seu nível. 1) Primeiro passo: realize o Placement Test (teste de nivelamento)
Solicite o acesso em http://isfaluno.mec.gov.br. Escolha Cursos Online. Acesse o
MyEnglishOnline*. Realize o Placement Test. Após o nivelamento, faça algumas lições
completas do seu nível para validação no sistema. * Caso apareça uma tela do MyELT requerindo
usuário e senha, feche-a e clique no link do MyEnglishOnline novamente.
2) Inscrição em cursos presenciais:
Entre na página http://isfaluno.mec.gov.br e solicite o seu
acesso. Na página seguinte, escolha Aulas presenciais. Selecione a oferta atual. Surgirá uma
tela com as turmas e horários disponíveis para o seu nível. Escolha uma delas e clique em
Escolher este curso.
Demais idiomas
Entre na página http://isfaluno.mec.gov.br e solicite o seu acesso. Na página seguinte,
escolha Aulas presenciais. Selecione a oferta atual. Surgirá uma tela com as turmas e horários
disponíveis para o seu nível. Escolha uma delas e clique em Escolher este curso.
4) Cursos disponíveis [INGLÊS] Período de inscrições: de 18/fev a 14/mar, ao meio-dia.
Nível 1 Interações cotidianas em língua inglesa (64 horas)
(T1) Segundas e quartas, 12:00 às 14:00
(T2) Segundas e quartas, 18:30 às 20:30
Inscreva-se no IsFAluno! Nível 2 Interações cotidianas em língua inglesa (64 horas)
http://www.isf.uefs.br
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(T1) Terças e sextas, 10:00 às 12:00
Inscreva-se no IsFAluno! Interações cotidianas em língua inglesa (32 horas)
(T1) Segundas e quartas, 18:30 às 20:30
Inscreva-se no IsFAluno! Estratégias de leitura em língua inglesa (32 horas)
(T1) Terças e quintas, 18:30 às 20:30 Inscreva-se no IsFAluno! Nível 3 Produção Escrita:
parágrafos (32 horas)
(T1) Terças e sextas, 08:00 às 10:00 Inscreva-se no IsFAluno! Nível 4 TOEFL ITP: Preparatório (32
horas)
(T1) Terças e sextas, 12:00 às 14:00
Inscreva-se no IsFAluno! Produção Escrita: parágrafos (32 horas)
(T1) Segundas e quartas, 12:00 às 14:00
Inscreva-se no IsFAluno! Nível 5 Comunicação Intercultural
(T1) Segundas e quartas, 10:00 às 12:00 Inscreva-se no IsFAluno! 5) Contato Em caso de dúvidas
ou problemas na inscrição, entre em contato através dos canais oficiais:
Facebook Instagram E-mail oficial: uefs@programaisf.pro.br. var acc =
document.getElementsByClassName("accordion"); var i; for (i = 0; i < acc.length; i++) {
acc[i].addEventListener("click", function() { this.classList.toggle("active"); var panel =
this.nextElementSibling; if (panel.style.maxHeight){
panel.style.maxHeight = null; } else {
panel.style.maxHeight = panel.scrollHeight + "10px"; } }); }
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