
 

 

EDITAL CORIN – nº 009/2018 
PROCESSO SELETIVO 2018 

CURSO DE ESPANHOL PARA DISCENTES DE GRADUAÇÃO DE SEROPÉDICA E DE NOVA IGUAÇU 
 

 A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) torna público o processo de seleção de discentes 

da graduação para acesso à oferta de vagas ao curso de Língua Espanhola, no âmbito do Programa Idiomas 

sem Fronteiras 2018 (IsF), através de sorteio público.  

 

1. PERFIL DO CURSO: TURMAS E CARGA HORÁRIA 

O curso “Práticas de oralidade e escrita em Espanhol” tem o objetivo de oferecer aos alunos os conteúdos 

linguísticos, discursivos e socioculturais necessários à compreensão e uso da Língua Espanhola em 

atividades verbais cotidianas, evidenciadas em contextos de mobilidade. Ofertaremos duas turmas de 

NÍVEL INICIAL, a saber: 

 

Descrição Local Horário Início Término Carga Horária 

Turma 1 CAMPUS SEROPÉDICA Das 13h às 17h 21/ 09/2018 14/12/2018 48h 

Turma 2 CAMPUS NOVA IGUAÇU Das 13h às 17h 26/09/2018 05/ 12/2018 48h 

Inscrições      De 10 a 18 de setembro. 

 

1.1. O número da sala será informado aos alunos após o término do sorteio. 

 

2. DO PÚBLICO-ALVO 

O curso destina-se aos discentes de graduação da UFRRJ dos campi Seropédica e Nova Iguaçu. 

 

3. DAS VAGAS 

Será disponibilizado o total de 50 (cinquenta) vagas, isto é, 25 (vinte e cinco) vagas para cada turma. 

 

4. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 

Poderão inscrever-se e participar da seleção os candidatos que possuírem os seguintes requisitos:  

  4.1. Discentes da graduação da UFRRJ.  

  4.2. Na ficha de inscrição, os candidatos deverão indicar apenas UMA (01) turma/Campus de interesse.  

  4.2.1. O sorteio será realizado no âmbito de cada turma escolhida. 

  4.2.2. Caso o número de pleitos exceda a quantidade de vagas disponíveis, serão sorteados, além dos 50 

(cinquenta), mais 40 (quarenta) alunos, isto é, 20 (vinte) vagas para compor a lista de espera de cada 

turma, os quais serão classificados na ordem do sorteio (o primeiro sorteado será o primeiro da lista de 

espera e assim por diante) e no âmbito da turma escolhida.  



4.3. É obrigatória a presença dos contemplados no primeiro dia de aula de cada turma (turmas 1 e 2, 21 e 

26 de setembro de 2018, respectivamente), pois nesta ocasião será realizada a confirmação da matrícula 

no curso;  

 4.4. Os candidatos contemplados deverão comparecer impreterivelmente ao primeiro dia de aula, sob 

pena de perder a vaga obtida.  

  4.4.1. As vagas decorridas da abstenção de candidatos no primeiro dia de aula serão preenchidas com a 

convocação de alunos sorteados para lista de espera (respeitando-se a ordem e a turma escolhida) do 

sorteio da lista de espera da mesma categoria do aluno faltoso. 

 

5. DA INSCRIÇÃO  

  5.1. No período de inscrição, de 10 a 18 de setembro de 2018, os candidatos deverão entregar a ficha de 

inscrição específica para a sua turma e campus, previamente impressa e devidamente preenchida, 

conforme apresenta o Anexo I.  A ficha de inscrição poderá ser obtida através do Edital CORIN– nº 

009/2018, o qual estará disponível no site da UFRRJ, seção Editais, e na página do Facebook do IsF 

(https://www.facebook.com/isfufrrj/).  

  5.2. Não haverá conferência da ficha no momento da inscrição, sendo a impressão e preenchimento da 

mesma de inteira responsabilidade dos candidatos.  

  5.3. Não será permitido que a Coordenadoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais (CORIN - 

Campus Seropédica) e que a Coordenadoria dos Cursos de Licenciatura em Letras (Campus Nova Iguaçu) 

realizem a impressão da ficha de inscrição.  

  5.4. Não serão aceitas entregas das fichas de inscrição fora do prazo e horário estabelecidos.  

  5.5. O candidato, ao entregar a ficha de inscrição, receberá a parte inferior da mesma, onde será anotado 

o número com o qual concorrerá ao sorteio. 

  5.6. LOCAL E HORÁRIO DAS INSCRIÇÕES:  

  5.6.1. Coordenadoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais (CORIN), sala 130, 3º andar do 

Pavilhão Central (P1) da UFRRJ, Campus Seropédica, no horário das 9h às 11h30min e das 13h às 15h. 

  5.6.2. Coordenação dos Cursos de Licenciatura em Letras, sala 311, bloco Multimídia, Instituto 

Multidisciplinar, Campus Nova Iguaçu, das 09h às 11h30min e das 13h às 15h. 

 

6. DO SORTEIO  

  6.1. Composição da Turma 1: O sorteio público será realizado no dia 20 de setembro de 2018, às 

15h30min, impreterivelmente, na sala 122, 3º andar do Pavilhão Central (P1) da UFRRJ, Campus 

Seropédica.  

 

  6.2. Composição da Turma 2: O sorteio público será realizado no dia 19 de setembro de 2018, às 13h, 

impreterivelmente, na sala 303, bloco Multimídia,  do Instituto Multidisciplinar, Campus Nova Iguaçu. 

 

  6.3. O resultado do sorteio estará disponível no site da UFRRJ, seção Editais, bem como na página do 

Facebook do IsF (https://www.facebook.com/isfufrrj/) e no mural da Coordenação dos Cursos de 

Licenciatura em Letras, sala 311, bloco Multimídia, Instituto Multidisciplinar, Campus Nova Iguaçu.  

  6.4. O sorteio terá validade somente para as turmas que iniciarão as aulas no segundo semestre de 2018.  

 

 

7. DA MATRÍCULA 

https://www.facebook.com/isfufrrj/


  7.1. O aluno contemplado deverá confirmar que fará o curso em resposta ao e-mail enviado pela 

Coordenação Pedagógica de Espanhol no dia do sorteio de sua turma. 

  7.2. O aluno deverá realizar a sua matrícula no primeiro dia de aula, sob pena de perder a vaga, conforme 

previsto no item 4.4. 

  7.3. Ao confirmar sua matrícula, o aluno deverá entregar os seguintes documentos: i. declaração de 

matrícula de graduação atualizada, obtida através do Quiosque do Aluno (no caso dos discentes); ii. 

histórico escolar de graduação atualizado, obtido através do Quiosque do Aluno. 

 

 

8. CRONOGRAMA 

 

Lançamento do Edital 05/09 /2018 

Inscrições de 10 a 18/09/2018 

Sorteio da turma 1 e apresentação das especificidades do curso. Local: sala 
122, 3º andar do Pavilhão Central (P1) da UFRRJ, Campus Seropédica. 
Horário: 15h30min. 

 
20/ 09/2018 

Sorteio da turma 2 e apresentação das especificidades do curso.  
Local: Auditório do Instituto Multidisciplinar, sala 303, Bloco Multimídia, 
Campus Nova Iguaçu. 
Horário: 13h 

 
19/ 09/2018 

Primeiro dia de aula da turma 1, com chamada eventual da lista de espera. 21/09/2018 

Primeiro dia de aula da turma 2, com chamada eventual da lista de espera. 26/09/2018 

 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

  9.1. O principal meio de comunicação entre a UFRRJ e os candidatos para esclarecimento de dúvidas e 

fornecimento de orientações é o e-mail corin@ufrrj.br.  

  9.2. A inscrição implica no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 

neste Edital, em relação às quais não poderá haver alegação de desconhecimento, inclusive quanto à   

realização do sorteio no prazo estipulado.  

  9.3. A UFRRJ poderá, por motivo de força maior, alterar etapas deste processo seletivo independente do 

cronograma estabelecido.  

  9.4. Os casos omissos serão decididos de forma soberana e irrecorrível pela UFRRJ. 

 

 

 

Seropédica, 05 de setembro de 2018. 

Prof. José Luis Fernando Luque Alejos 

Coordenador de Relações Internacionais e Interinstitucionais da UFRRJ 
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ANEXO I - SORTEIO PÚBLICO  
CURSO DE ESPANHOL 

EDITAL CORIN – nº 009/2018 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS DISCENTES DA GRADUAÇÃO  

 

Nome: _________________________________________________________________________________________ 

Curso: ________________________________________ Matrícula: _____________________  

E-mail: _______________________________________ Telefone: _____________________ / ___________________ 

 

 

(  ) Turma 1 –  CAMPUS SEROPÉDICA (aulas às sextas-feiras, turno vespertino) 

(  ) Turma 2 – CAMPUS NOVA IGUAÇU (aulas às quartas-feiras, turno vespertino) 

 

Declaro que li e cumpro os requisitos do EDITAL CORIN– nº 009/2018 referente ao sorteio público para assistência 

ao Curso de Espanhol. Estou ciente e de acordo com as normas constantes no documento, o qual é norma geral 

entre as partes e regula o referido processo seletivo. Estou entregando a ficha de inscrição para sorteio, atestando 

que sou vinculado à UFRRJ, após imprimi-la e preenchê-la, sendo de minha inteira responsabilidade fazê-lo.  

 

Seropédica,  ________ de ______________ de 2018. 

______________________________________________________  

(assinatura do candidato)  

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ANEXO I - SORTEIO PÚBLICO  
CURSO DE ESPANHOL (EDITAL CORIN – nº 009/2018) 

 
COMPROVANTE DE ENTREGA DE FICHA DE INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS DISCENTES  

TURMA ESCOLHIDA Nº______   
CAMPUS: (   ) SEROPÉDICA     (   ) CAMPUS NOVA IGUAÇU 

 

 
 

 


