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EDITAL Nº 002/2017, DE 04 de AGOSTO DE 2017 
PROCESSO SELETIVO PARA CURSO : LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLES – 2017.2 

 
A administração da Fundação Gorceix, no uso de suas atribuições legais, tornam público o 

presente edital contendo normas, rotinas e procedimentos que orientam o processo 

seletivo de acesso ao curso de Língua estrangeira – Inglês, para o período letivo 2017-2. 

 

1. DO CURSO 

O curso Língua Estrangeira – Inglês, visa a preparação de alunos ao conhecimento da língua 

estrangeira. 

 

O aluno deverá adquirir, ao final do módulo, no mínimo o coeficiente de 70% de 

aproveitamento. 

 

O aluno poderá ter até 15% de faltas justificadas. 

 

O aluno que ultrapassar o numero de faltas ou que abandonar o curso sem justificativa por 

escrito, estará automaticamente sem direito a se matricular nos cursos oferecidos pela FG 

nos 2(dois) períodos subsequentes. 

 

As justificativas devem ser entregues na secretaria do curso, no máximo  de 7(sete) dias da 

ocorrência da falta. Após este prazo a justificativa perderá a validade. 

 

As aulas serão ministradas  no Departamento de Treinamento da Fundação Gorceix, à Rua 

Direita 150, Centro – Ouro Preto- MG. 

 

2. DOS PARTICIPANTES E DA OFERTA DE VAGAS 

O processo seletivo está aberto aos alunos do curso de Engenharias e Arquitetura,  

regularmente matriculados na UFOP. 

O presente edital refere-se ao preenchimento de 59(cinquenta e nove) vagas, sendo: 46 

vagas para iniciantes (quem não tem nenhum conhecimento da lingua, ou já cursou por 

periodo menor que 6(seis) meses), e 13(treze)  vagas distribuidas nos demais niveis, de 

acordo com o resultado do nivelamento e vagas disponiveis . 

O inicio das aulas está previsto para o dia 09 de outubro de 2017. 

O horário das aulas será entre 17:30 às 21:40 h de segunda a quinta feira. Havendo 

necessidade de aulas extras ou de reposição, estas, poderão ser agendadas em horários 

especiais. 

 

A Fundação Gorceix reserva-se o direito de cancelar o módulo do curso, caso não haja o 

mínimo de 5 alunos por turma. 
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3. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições para o processo seletivo ocorrerão no período de 7  de agosto a 15 de 

setembro/2017. 

O candidato deverá efetuar sua inscrição através de formulário , disponibilizado no site 

da FG, e entregá-lo ao setor de Bolsas e Benefícios no horário de 8:30 as 11 e 13:30 a 

16:30 hs de segunda a sexta-feira, juntamente com o histórico escolar com autenticação 

digital, não aceitando inscrição por e-mail. 

O preenchimento do formulário e o envio do histórico é de inteira responsabilidade do 

aluno e deverá ser feito de acordo com instruções fornecidas no formulário. Não será 

admitido pedido de retificação após o termino das inscrições. 

O aluno que prestar declaração falsa ou inexata em qualquer etapa do processo terá a 

inscrição cancelada e todos os demais atos dela decorrentes, anulados. 

A inscrição do aluno implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições 

estabelecidas, das quais não poderá alegar desconhecimento. 

A Inscrição é gratuita. 

 

4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

O processo seletivo consistirá nas seguintes fases: 

1ª fase: Critérios de Seleção 

1- Ser aluno do curso de engenharia e ou Arquitetura da UFOP, 

2- Estar cadastrado na Fundação Gorceix; 

3- Atender aos critérios de Carência da FG. 

2ª Fase : Classificatória 

1- Atender as exigências do edital; 

2- Entrevistas  de nivelamento (aplicado pelo Number One- unidade Ouro Preto) 

As datas e horários das entrevistas serão informados no ato da inscrição e a solicitação 

de documentos para a matricula  serão comunicados aos alunos por meio de mensagem 

eletrônica e ou por telefone  , informados na ficha de inscrição. O aluno que não 

comparecer no dia e horário agendado será desclassificado. 

 

 

5. DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS 

A relação dos alunos selecionados, no limite de vagas disponíveis, será publicada no dia 

26 de setembro de 2017 , no site da FG. 
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6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Casos omissos e situações não previstas neste edital serão analisados pela 

Administração e Setor de Bolsas da FG. 

 

Ouro Preto, 04  de agosto de 2017. 

 

Marlene Araújo e S. André  Prof. Reinaldo Otávio Alves de Brito Pinheiro 

Supervisora Bolsas e Benefícios      Superintendente 

 


