
  
 

CURSO DE INGLÊS PREPARATÓRIO para IELTS em parceria  com o CONSELHO 
BRITÂNICO DE SÃO PAULO 

Unidade onde o curso será ministrado: 

 FCT: Câmpus de Presidente Prudente  

Objetivo: Capacitar estudantes interessados em realizar o exame IELTS por questões 
curriculares ou para candidatar-se aos programas de intercâmbio como Erasmus Mundus, 
mobilidade bilateral, entre outros.  

Público alvo:  Estudantes de graduação, pós-graduação, docentes, funcionários ou 
candidatos aos programas de intercâmbio da UNESP. 

Período de Inscrições: de 25 de Agosto a 06 de Sete mbro de 2016 

Período do curso: 19/09 - 24/11 (24h de curso) 

Alunos de graduação: devem realizar as inscrições pelo Sistema de Intercâmbio da AREX - 
Sisgrad. 

Alunos de Pós-Graduação, docentes e funcionários:  devem enviar os documentos 
solicitados até o dia 06/09/2016 por e-mail para projetos@reitoria.unesp.br  

Documentos : 

- Ficha de Inscrição (anexa) - (assinalar na ficha de inscrição indicando a 1ª e 2ª opção de 
turmas). 

- Curriculum Vitae ou Lattes atualizado. 

- Histórico Escolar com Coeficiente de Rendimento (CR) (Para alunos de graduação: o 
Histórico estará automaticamente na inscrição) 

- Carta de Motivação em inglês informando o interesse em desenvolver/aprimorar a 
competência linguística em inglês e candidatar-se em programa de mobilidades 
e intercâmbios. 

- Comprovação de nível pré-intermediário, ou intermediário de inglês. Serão aceitos exames 
de proficiência, declaração de cursos de idiomas ou declaração de professor de inglês, desde 
que esteja no exercício da profissão e informe o local de trabalho e contato.  

Para a seleção serão considerados: 

• Alunos com Coeficiente de Rendimento maior ou igual a 6,5 
• Comprovação de nível pré-intermediário, ou intermediário de inglês 



  
• Carta de motivação em inglês (informando os interesses em preparar-se para o exame 

IELTS ou em inscrever-se em programas de intercâmbio)  
• Curriculum Vitae (preferencialmente Lattes) 

Os alunos selecionados serão informados via Sisgrad  ou por e-mail. 

Cursos Preparatórios para o Exame IELTS:  

Os exames de proficiência, segundo o CEFR seguem a divisão em níveis: 
http://www.examenglish.com/CEFR/cefr.php   

A1/A2: elementar, conhecimento limitado em inglês 
B1/B2: intermediário, conhecimento variado em inglês 
C1: avançado, bons conhecimentos em inglês 
C2: aperfeiçoamento, excelente conhecimento do inglês 
 
Os cursos preparatórios divulgados neste edital contemplarão os níveis B1/B2.  
 
Course Book 
Complete IELTS Bandas 4.0/5-6.5 (disponível impresso e em PDF). Será fornecido xerox, 
handouts e as atividades serão disponibilizadas por e-mail e em multimídia, sempre que 
necessário. Serão dados os detalhes para aqueles que desejarem adquirir o livro impresso. 

Aulas: 3 horas semanais (2 aulas de 1h30m) ou 2 horas semanais 

Dúvidas e demais informações: projetos@reitoria.une sp.br  

Escritório de Pesquisa da UNESP Presidente Prudente  - Tamae 

Dra. Regiani Zacarias da FCL/Assis  - Coordenadora pedagógica do Programa Training 
IELTS. 

Professor Dr. Sergio Antonio Marques de Lima  – FCT P. Prudente – Coordenador Local. 

IMPORTANTE:  
 

1) Aconselha-se que o aluno dedique 3h semanais de estudo individual extraclasse para 
a realização de tarefas e efetivo aprimoramento do seu conhecimento e 
desenvolvimento das habilidades linguísticas em língua inglesa. 
 

2) O aluno que faltar 3 vezes consecutivas ou 5 vezes no mês, a menos que justifique 
por atestado médico, perderá a vaga, a qual será concedida ao aluno em lista de 
espera. 
 

3) Será conferido certificado aos alunos que tivere m frequência mínima de 70% no 
curso e que apresentarem bom aproveitamento no curs o demonstrado em 
prova. 
 

 
 



  
 

 
*Será oferecido no nível A2, pré-intermediário. 
 
Número máximo de vagas por turmas : 25 vagas por turma 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome: 

Curso: 

Seção/Departamento: 

e-mail: 

telefone: 

 

Assinale a turma (1ª e 2ª opção): 

 
 
 (      ) T1 - segunda e quarta – 17h às 18h30 – Nível Intermediário 
 
 (      ) T2 - terça e quinta – 10h às 11h30 – Nível Intermediário 
 
 (      ) T3 - terça– 16h às 18h – Nível Intermediário 
  
 (      ) T4 - quinta – 14h às 16h – Nível Intermediário 
 
 (      ) T5 - segunda – 19h às 21h - Nível Pré-intermediário 
 
  
Observação: As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição. Caso a turma 
escolhida como 1ª opção tenha as suas vagas esgotadas (25 vagas) o candidato será 
alocado na turma de 2ª opção, de acordo com a disponibilidade. 

 
 


