
 
 

 

Aditivo ao Processo Seletivo do Edital n. 1 de 13 de setembro de 2018 

  
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA BOLSISTAS DE PORTUGUÊS 

LÍNGUA ESTRANGEIRA DO PROGRAMA IDIOMAS SEM FRONTEIRAS/UNILAB 

  

A Coordenação Geral do Programa IsF da Universidade Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, no uso 

de suas atribuições legais, torna pública a prorrogação de prazos das inscrições para o Processo Seletivo 

Simplificado visando à seleção de bolsistas de português língua adicional/estrangeira para o Núcleo de 

Línguas (NucLi) da UNILAB, conforme as disposições a seguir.  

  

A presente prorrogação deve-se ao número de inscritos no prazo de 17 a 21 de setembro de 2018. Ao final 

do período de inscrições, não foram recebidas inscrições suficientes para o número de bolsas ofertadas: 

25 (vinte e cinco).  

  

Desse modo, para o período da prorrogação, serão aceitos candidatos de Letras/Português com dois perfis: 

a) alunos que cursaram as disciplinas “Português Língua Adicional” na Unilab/CE e “Linguística Aplicada: 

Aquisição de Línguas nas Modalidades Oral e Escrita” na Unilab/BA, com aprovação; e/ou; 

b) alunos que ainda estejam cursando as disciplinas mencionadas. 

 

 Todas as demais exigências se mantêm vigentes. Portanto, a cláusula 3 do Edital 1/2018 passa a ter a 

seguinte redação:   

 

3. DO PERFIL DO CANDIDATO  

3.1. Estão aptos a concorrer no presente processo seletivo:  

3.1.1 Alunos da instituição matriculados na Licenciatura em Letras/Português que tenham sido aprovados: 

a) na disciplina “Ensino de Português como Língua Adicional”, nos campi da Unilab/CE, ou b) na disciplina 

“Linguística Aplicada: Aquisição de Línguas nas Modalidades Oral e Escrita”, no campus da Unilab/BA. 

3.1.2 Ou alunos que ainda estejam cursando as disciplinas do item 3.1.1 no semestre vigente. 

 

Os incisos 4.1.1 e 4. 3 passam a ter a seguinte redação: 

 

4.1.1. O candidato à bolsa de Português Língua Adicional/Estrangeira deverá comprovar ter sido aluno 

aprovado das disciplinas constantes no item 3 deste edital, ou estar cursando essas disciplinas no 

semestre vigente.  

(...) 

4.3. A ordem de classificação dos aprovados dar-se-á pela média aritmética simples obtida entre a nota 

obtida na apresentação do plano de aula e a nota obtida na entrevista. 

 

O inciso 5.1.1 passa a ter a seguinte redação: 

 

(...) 

5.1.1 Comprovar que cursaram, com aprovação, o componente curricular “Ensino de Português como 

Língua Adicional” do curso de Letras/Português da Unilab/CE, ou “Linguística Aplicada: Aquisição de 



Línguas nas Modalidades Oral e Escrita”, do curso de Letras/Português da Unilab/BA; ou que estejam 

cursando as disciplinas no semestre vigente. 

 

Com a prorrogação, o processo seletivo passa a ter novo cronograma descrito no quadro a seguir:  

Novo período de inscrição  26 a 30 de setembro 

Análise documental 01 de outubro 

Resultado da análise 02 de outubro 

Apresentação de plano de aula + 

entrevista 

3 e 4 de outubro 

Resultado final 5 de outubro 
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