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EDITAL Nº 01/2016 
 
A Coordenação do PET/Fitoterapia torna pública a abertura do processo 
seletivo para composição de turma de Oficinas de Conversação em inglês 
(Intermediate Conversation Course). A seleção se dará através de uma 
entrevista, em inglês, com caráter classificatório e eliminatório. As inscrições 
serão feitas exclusivamente online. 
 
1. AS OFICINAS DE CONVERSAÇÃO EM INGLÊS (INTERMEDIATE 
CONVERSATION COURSE) 
 
As Oficinas de Conversação em inglês (Intermediate Conversation 
Course) são atividades de ensino desenvolvidas pelo PET Fitoterapia, por 
meio de aulas teórico/práticas ministradas por petianos, uma vez por semana e 
com uma hora e meia de duração. Os mediadores dos momentos de 
conversação possuem certificação internacional de habilidades referentes ao 
Speaking (fala), Listening (escuta), Writing (escrita) e Reading 
(interpretação/leitura) de Língua Inglesa.  
 
2. DO OBJETIVO DAS OFICINAS 
 
A finalidade do desenvolvimento das oficinas ancora-se na promoção do 
aperfeiçoamento de habilidades orais e auditivas dos envolvidos na atividade 
de ensino.  
 
2.1 Para tanto, utiliza-se: 

 Recursos audiovisuais: para promover melhor aprendizagem por meio 
da imersão dos alunos no contexto sócio/cultural de países que falam a 
Língua Inglesa.  

 Dinâmicas de grupo: com o intuito de aquisição da interação entre 
estudantes, estimulando-se constantes trocas de conhecimento. 

 Apresentações orais: para o estímulo de comportamento/postura 
confidente ao se expressar ideias e opiniões na língua ora praticada. 

 Rodas de conversa: com o sorteio de perguntas a priori elaboradas 
acerca de diversas temáticas.  

 Exercícios/Avaliações: objetivando-se a fixação de vocabulário 
praticado, há o encorajamento dos alunos para a criação de 
compositions (composições/redações) acerca de temas trabalhados em 
sala de aula e de uma avaliação do curso e metodologia proposta.    
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3. DAS INSCRIÇÕES 
 
As inscrições serão realizadas online mediante preenchimento do formulário 
digital:https://docs.google.com/forms/d/16kUsbwbXcC2jPJRbzgRTq9Vq1g_Rbe
J5g8rg0ww_T_8/viewform. 
 
3.1 Período de inscrições 
 
De 26 de Fevereiro a 06 de Março do corrente ano, das 0h do dia 24/02 até às 
0h do dia 06/03. Após este horário o formulário estará fechado para novas 
submissões. Quaisquer dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail: 
petfitoterapiaccbs@gmail.com ou dobuemerson@gmail.com.  
 
4. VAGAS E REQUISITOS MÍNIMOS  
 
4.1 As vagas serão oferecidas a discentes de cursos de graduação de 
qualquer instituição de ensino da cidade de Campina Grande – PB, que possua 
nível intermediário de fluência em Língua Inglesa.  
 
4.2 Haverá cadastro reserva. 

 
4.3 Faz-se necessário que o candidato aprovado disponha de uma hora e 
meia, entre as 14h00min e 15h30min das sextas-feiras, para participar das 
atividades referentes ao curso. Tais atividades serão desenvolvidas no Centro 
de Ciências Biológicas e da Saúde da UFCG, localizado na Avenida Juvêncio 
Arruda – 795, Bodocongó, Campina Grande, PB - Brasil. 
 

Total de Vagas Ofertadas 

20 (vinte) 

 
5. DA SELEÇÃO  
 
5.1. A seleção consistirá em 01 etapa (entrevista em inglês). Sendo aprovado 
quem obtiver nota igual ou superior a 7,0 (sete). 
 
5.1.1 A entrevista será realizada tomando por base o cotidiano dos 
entrevistados, com questões simples e que deem vazão para formulação de 
frases. Serão analisados aspectos de vocabulário usados pelo candidato, além 
da utilização gramatical correta da língua. 
 
5.2. O resultado final da seleção será classificado em ordem decrescente. 
 
5.3. Ao lado do nome de cada candidato será inserida uma das possíveis 
situações: “aprovado e classificado” para o aluno inserido dentro das vagas 
oferecidas e “aprovado p/lista de reserva” para os demais candidatos que 
obtiveram média superior a sete, e “reprovado” para os candidatos com média 
inferior a sete.  
 
5.4 A comissão de avaliação será composta por: 
Profª Drª Cristina Ruan Ferreira de Araújo (tutora do PET FITOTERAPIA) 

https://docs.google.com/forms/d/16kUsbwbXcC2jPJRbzgRTq9Vq1g_RbeJ5g8rg0ww_T_8/viewform
https://docs.google.com/forms/d/16kUsbwbXcC2jPJRbzgRTq9Vq1g_RbeJ5g8rg0ww_T_8/viewform
mailto:petfitoterapiaccbs@gmail.com
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Aluno bolsista do PET FITOTERAPIA Emerson Araújo do Bú  
Professor Kelson Marinho da Costa  
 
6. CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 
 

OBS: Esse calendário poderá ser alterado de acordo com o número de inscritos. 

 
7. CERTIFICAÇÃO 
 
Ao termino das oficinas será emitido um certificado com carga horária de 40 
horas para os alunos que obtiverem nota superior a sete, frente às avaliações 
dos ministrantes do curso. 
 
8. FUNCIONAMENTO “PET/CONEXÕES DE SABERES – CCBS/UACS - 
FITOTERAPIA: DO CONHECIMENTO POPULAR À COMPROVAÇÃO” 
 
8.1. O funcionamento do “PET/CONEXÕES DE SABERES – CCBS/UACS - 
FITOTERAPIA: DO CONHECIMENTO POPULAR À COMPROVAÇÃO” 
obedece ao disposto na Lei nº 11.180 de 23 de setembro de 2005, na Portaria 
nº 591, de 18 de junho de 2009, com as alterações da Portaria nº 975, de 27 de 
junho de 2010 e a Portaria MEC No. 343 de 24 de Abril de 2013 que altera a 
Portaria Nº 976 de 27 de julho de 2010 
 
8.2. Para conhecer melhor o PET/CONEXÕES DE SABERES – CCBS/UACS 
– FITOTERAPIA é só acessar a página: 
http://petfitoterapia.wix.com/petfitoterapia.   
 
Informações Adicionais  
Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidos através de 
mensagem enviada para o endereço petfitoterapiaccbs@gmail.com ou 
dobuermerson@gmail.com.  

 
 

Campina Grande, 26/02/2016 
 

Cristina Ruan Ferreira de Araújo. 
Tutora do PET/CONEXÕES DE SABERES/FITOTERAPIA – CCBS/UACS 

 
 

Divulgação do edital de seleção. 26/02/2016 

Período de inscrição dos alunos (incluindo prorrogação).  Até 0h do dia 
06/03/2012 
(online) 

ENTREVISTA das 13h30min às 17h30min na sala da 
coordenação do laboratório de microscopia (ao lado do 
laboratório de microscopia localizado na central de laboratórios 
no CCBS). 

09/03/2016 

Divulgação dos resultados da seleção dos alunos - online - via 
e-mail informado no ato da inscrição. 

10/03/2016 

Início das Oficinas de Conversação. 11/03/2016 
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