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RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2019 
 
 
 
No Edital nº 01/2019 de 07 de fevereiro de 2019, onde se lê:  
 

2. DAS INSCRIÇÕES 
 

2.1. As inscrições serão realizadas via e-mail (ila.secretaria.isf@furg.br) das 

0h do dia 12 de fevereiro de 2019 até às 23h59 do dia 16 de fevereiro de 
2019, observado o horário oficial de Brasília – DF. 

 
Leia-se: 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 
 

2.1. As inscrições serão realizadas via e-mail (ila.secretaria.isf@furg.br) das 

0h do dia 12 de fevereiro de 2019 até às 23h59 do dia 19 de fevereiro de 
2019, observado o horário oficial de Brasília – DF. 

 
 
E onde se lê: 

 
4. DO PROCESSO SELETIVO E DA BANCA EXAMINADORA 
4.1. O Processo Seletivo Simplificado será desenvolvido em duas etapas: 
análise documental, de caráter eliminatório, e avaliação didática, de caráter 
classificatório.  
4.2. A avaliação didática consistirá em uma micro aula, em língua francesa, a 
partir de temas relacionados com a proposta de cursos da instituição para o 
Programa IsF, que serão sorteados um dia antes da avaliação didática. Os 
temas, sempre referentes ao ensino do Francês língua estrangeira (FLE), a 
serem sorteados serão os seguintes: (1) fórmulas e estratégias de 
apresentação pessoal/de um percurso de estudos em contexto universitário em 
países francófonos; (2) estratégias de leitura e compreensão textual em 
contexto universitário em países francófonos; (3) fórmulas de redação de uma 
lettre de motivation. 4.3. O sorteio dos temas será feito na tarde do dia dezoito 
de fevereiro de 2019, às quatorze horas, na Secretaria do Programa Idiomas 
sem Fronteiras, nas dependências do Instituto de Letras e Artes da FURG, e as 
provas didáticas serão realizadas a partir de 24 horas após a realização do 
sorteio, com início, portanto, às quatorze horas, em dezenove de fevereiro de 
2019. 



Leia-se: 
 
4. DO PROCESSO SELETIVO E DA BANCA EXAMINADORA 
4.1. O Processo Seletivo Simplificado será desenvolvido em duas etapas: 
análise documental, de caráter eliminatório, e avaliação didática, de caráter 
classificatório.  
4.2. A avaliação didática consistirá em uma micro aula, em língua francesa, a 
partir de temas relacionados com a proposta de cursos da instituição para o 
Programa IsF, que serão sorteados um dia antes da avaliação didática. Os 
temas, sempre referentes ao ensino do Francês língua estrangeira (FLE), a 
serem sorteados serão os seguintes: (1) fórmulas e estratégias de 
apresentação pessoal/de um percurso de estudos em contexto universitário em 
países francófonos; (2) estratégias de leitura e compreensão textual em 
contexto universitário em países francófonos; (3) fórmulas de redação de uma 
lettre de motivation. 4.3. O sorteio dos temas será feito na tarde do dia 20 
de fevereiro de 2019, às 15 horas, na Secretaria do Programa Idiomas sem 
Fronteiras, nas dependências do Instituto de Letras e Artes da FURG, e as 
provas didáticas serão realizadas a partir de 24 horas após a realização do 
sorteio, com início, portanto, às 15 horas, em 21 de fevereiro de 2019. 
 


