
 
 
EDITAL DE SELEÇÃO DO PROGRAMA DO CENTRO DE IDIOMAS DA          

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DO SUL DE MINAS 2020/02 

 
A Diretoria de Relações Internacionais, comunica aos interessados a abertura          
de inscrições para a seleção de candidatos do corpo administrativo e do corpo             
docente ao Processo Seletivo do semestre 2020/2 para cursar disciplina(s) no           
idioma inglês e/ou Espanhol na modalidade a distância do Grupo Unis. 
 
 
 

1. OBJETIVO 
 
1.1 O programa mostra a preocupação com a capacitação de seu corpo            
administrativo e visa promover e facilitar a aprendizagem de novos idiomas,           
ministrando aulas de Inglês e Espanhol para os funcionários do Grupo UNIS.  
 
 

2. PUBLICO-ALVO 

2.1 Funcionários do corpo administrativo. 

2.2 Funcionários do corpo docente. 
 
 

3. PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

3.1 A inscrição será feita através do link https://bityli.com/Bv5fX ou          
https://portalacademico.unis.edu.br:8443/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/
?c=1&f=1&ct=245&ps=918#/es/inscricoeswizard/dados-basicos, até a data de     
05/08/2020. 

a) O valor do curso será 5 parcelas de R$20,00 (vinte reais), mais taxa de               
matrícula no valor de R$20,00 (vinte reais), sendo feito por meio de boleto             
bancário. 

b) As disciplinas estarão disponíveis na plataforma Google Classroom. 

c) O aluno inscrito em um nível que não seja o básico, deverá comprovar              
proficiência através de um teste de nivelamento, o contato será feito por e-mail. 

 

 
4.DISCIPLINAS OFERTADAS 

 
 
4.1 Serão ofertadas as disciplinas que seguem o calendário do         
semi-presencial, possuindo 4 atividades e uma prova final com         
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carga horária de 40 horas cada: 

 

 

● Inglês - Módulo 1 (Básico 1): Segunda às 09:00 turma A           
e Segunda às 17:00 turma B 

● Inglês - Módulo 3 (Intermediário 1): Quarta às 09:00 
● Inglês - Módulo 5 (Avançado 1): Sexta às 09:00 
● Inglês - Conversação: Quarta às 17:00 
● Espanhol - Módulo 1 (Básico) - Terça às 09:00 
● Espanhol - Módulo 3 (Avançado) - Quinta às 09:00 

 
A ementa encontra-se disponível no Anexo l. 
 
 
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1 O aluno matriculado na(s) disciplina(s) oferecidas de inglês        
e/ou espanhol submeter-se-á ao Estatuto, ao Regimento Geral e         
as demais normas do Centro Universitário do Sul de Minas -           
Unis-MG. 

5.2 Todos os materiais de estudos serão indicados       
exclusivamente em inglês ou espanhol, sendo explicados em        
português: Materiais, aulas ao vivo e vídeo-aulas. As avaliações e          
apresentações de trabalho também acontecerão apenas em       
inglês ou espanhol. 

5.3 Em caso de desistência, o aluno deverá informar o         
cancelamento da(s) disciplina(s) solicitando, formalmente, um      
protocolo na Central de Atendimento ao Aluno (StandBy). 
 
 
Qualquer dúvida referente a este Edital ou casos omissos, será          
dirimida pela  Diretoria de RI. 

Varginha, 29 de julho de     2020. 
 

 

_____________________________________ 

Me. Diego Henrique Alexandre 

Diretor de Relações Internacionais 

 
 


