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EDITAL 11/2021 

 

 A coordenação do Núcleo de Estudos de Cultura, Literatura e Língua Espanhola – NECLE, do Departamento de Letras Estrangeiras - 

DLE/CAPF/UERN, torna público, pelo presente Edital, a abertura de inscrições para os cursos abaixo relacionados, a serem ministrados no 

semestre 2021.2: 

 

1. CURSOS: 

CURSO EMENTA TUTOR MONITOR(ES) LOCAL/DIA/HORA/ Link de inscrição/ 

Número de vagas 

1- Políticas linguísticas e 

ensino de espanhol no 

Brasil (UCE III) 

Estudo de caráter teórico-

prático acerca das políticas 

linguísticas de resistência e 

políticas linguísticas oficiais 

para o ensino de espanhol no 

Brasil.   

Prof. Tatiana 

Carvalho 

Prof. Tatiana 

Carvalho 

CAPF / UERN (Presencial) 

Quartas-feiras (10h35min às 11h25min) 

INÍCIO: 09/02/22  

15 vagas  

Link da inscrição: 

https://docs.google.com/forms/d/1s454Ph6qYE2

R2FQDQOyBbUkCJohROGdnCfkMkyUon3E/e

dit  

2- Audiodescrição na 

pintura: teoria e 

Estudo de caráter teórico-

prático da audiodescrição em 

Profª Edilene 

Rodrigues 

Profª Edilene 

Rodrigues 

CAPF / UERN (Presencial) 

Segundas-feiras (10h50min) 

https://docs.google.com/forms/d/1s454Ph6qYE2R2FQDQOyBbUkCJohROGdnCfkMkyUon3E/edit
https://docs.google.com/forms/d/1s454Ph6qYE2R2FQDQOyBbUkCJohROGdnCfkMkyUon3E/edit
https://docs.google.com/forms/d/1s454Ph6qYE2R2FQDQOyBbUkCJohROGdnCfkMkyUon3E/edit


prática (UCE IV) pinturas. Teoria da tradução 

audiovisual e da 

audiodescrição. Prática de 

audiodescrição. 

INÍCIO: 07/02/22  

15 vagas 

Link da inscrição: 

https://docs.google.com/forms/d/1Zjztm8_IlDpj

LSo8zlp60n8kKN67SPKcWJ2PrkJ9t1Q/edit  

3- Análisis y enseñanza 

de pronunciación: 

enfoque comunicativo 

(teórico e prático) 

Estudos dos conceitos básicos 

de fonética e sua relação com 

o ensino de pronúncia. 

Análise de livro didático e 

proposta de ensino. 

Prof. José 

Rodrigues 

Prof. José 

Rodrigues  

Google Meet/ Segundas-feiras /14h às 

15h30min. (remoto) 

INÍCIO: 07/02/22  

40 vagas 

Link para inscrição: 

https://docs.google.com/forms/d/1t6J5GVB3CJ5

zWdHcvJLTUhvjmWsjLTTheq8e0ja1jfk/edit  

4- Espanhol para 

crianças  

Fomentar a aprendizagem da 

língua espanhola em crianças 

da faixa etária de 09 a 11 

anos. Favorecer a 

competência linguística, além 

de ajudar no desenvolvimento 

cognitivo, social e motor das 

crianças por meio de 

metodologias atuais que 

dialogam com as habilidades 

Profª Marta 

Jussara 
Rosana Pereira 

Gesebel Queiroz 

Google Meet/ segunda e quarta /14h às 

15h30min. (remoto) 

Link para inscrição: 

https://docs.google.com/forms/d/16k7BzWlw3o

kK01kjnKSt7jKwzXS_PZHJgl89EwxgqRw/edit  

INÍCIO: 07/02/22  

30 vagas 

https://docs.google.com/forms/d/1Zjztm8_IlDpjLSo8zlp60n8kKN67SPKcWJ2PrkJ9t1Q/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Zjztm8_IlDpjLSo8zlp60n8kKN67SPKcWJ2PrkJ9t1Q/edit
https://docs.google.com/forms/d/1t6J5GVB3CJ5zWdHcvJLTUhvjmWsjLTTheq8e0ja1jfk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1t6J5GVB3CJ5zWdHcvJLTUhvjmWsjLTTheq8e0ja1jfk/edit
https://docs.google.com/forms/d/16k7BzWlw3okK01kjnKSt7jKwzXS_PZHJgl89EwxgqRw/edit
https://docs.google.com/forms/d/16k7BzWlw3okK01kjnKSt7jKwzXS_PZHJgl89EwxgqRw/edit


da língua estrangeira e as 

tecnologias, inclusive as 

digitais. 

5- Espanhol 

Instrumental  

Estudos para o 

desenvolvimento da 

habilidade de leitura e 

compreensão de textos em 

língua espanhola. 

Prof. 

Lindenilson 

Lopes 

Ana Beatriz Souza 

CAPF/UERN (Remoto)/ sextas-feiras/18h. 

INÍCIO: 09/02/22  

30 vagas  

Link para inscrição: 

https://docs.google.com/forms/d/1uqp6x3RdYY

D2nRJiV9J26xXBr1kUzwg_QeTTiOTe7Tc/edit  

6- Espanhol Básico  

Aprendizagem da língua 

espanhola em nível inicial. 

Estudos para o 

desenvolvimento da 

habilidade de leitura, 

auditiva, escrita e oral em 

língua espanhola. 

Profª Marta 

Jussara 
David Germano 

Monalisa Sampaio 

CAPF/UERN (Presencial)/ terças e quintas /19h. 

INÍCIO: 09/02/22  

30 vagas  

Link para inscrição: 

https://docs.google.com/forms/d/116FKF-

bSarhGkl1XuIkziK7E477mMg6TMQ-

bK9QHJdA/edit  

 

2 – DO PERÍODO E ORIENTAÇÕES SOBRE A INSCRIÇÃO 

 

2.1 As inscrições ocorrerão no período de 15 de dezembro de 2021 a 04 de fevereiro de 2022. Para se inscrever, o aluno deverá entrar no 

Instagram do NECLE @neclecapf, na biografia do Instagram há um linktree que levará a todos os formulários de inscrição dos cursos ofertados. 

 

2.2 O aluno que não conseguir se inscrever em algum curso, poderá colocar seu nome no cadastro de reserva do curso que deseja. Envia um e-

mail para necle@uern.br com o assunto “Lista de espera (NOME DO CURSO QUE DESEJA)”. 

 

3 – Da modalidade de ensino dos Cursos 

https://docs.google.com/forms/d/1uqp6x3RdYYD2nRJiV9J26xXBr1kUzwg_QeTTiOTe7Tc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1uqp6x3RdYYD2nRJiV9J26xXBr1kUzwg_QeTTiOTe7Tc/edit
https://docs.google.com/forms/d/116FKF-bSarhGkl1XuIkziK7E477mMg6TMQ-bK9QHJdA/edit
https://docs.google.com/forms/d/116FKF-bSarhGkl1XuIkziK7E477mMg6TMQ-bK9QHJdA/edit
https://docs.google.com/forms/d/116FKF-bSarhGkl1XuIkziK7E477mMg6TMQ-bK9QHJdA/edit
mailto:necle@uern.br


 

3.1 Alguns cursos serão ofertados na modalidade remota e outros na modalidade presencial em dias e horários especificados acima, cujos 

detalhes foram definidos mediante acordo entre a Coordenação do NECLE, os Professores-Tutores e os Monitores. 

 

 

4 – Das Disposições Gerais 

 

4.1 Os casos omissos serão julgados pela Coordenação do NECLE e pelos Professores-Tutores, mediante ad referendum da Plenária do 

Departamento de Letras. 

 

Pau dos Ferros, RN 10 de dezembro de 2021. 

 
 
 

                                                               ____________________________________________________ 

Profª Ma. Marta Jussara Frutuoso da Silva 

Coordenadora do NECLE 


