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Cursos Semi-Intensivos do PROFICI 

(PROEMES / PROEMF / PROEMI / PROEMIT) 
 
A Pró-Reitoria de Pesquisa, Criação e Inovação (PROPCI), a Pró-Reitoria de Ensino de 
Graduação (PROGRAD), a Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT), a Pró-Reitoria de 
Planejamento e Orçamento (PROPLAN), a Assessoria para Assuntos Internacionais 
(AAI) e o Instituto de Letras (IL) da Universidade Federal da Bahia (UFBA) comunicam a 
todos os interessados que receberão, de acordo com o estabelecido nesta Chamada, 
inscrições destinadas a estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação 
e pós-graduação e servidores da UFBA para a seleção de alunos para um curso semi-
intensivo de espanhol, francês, inglês ou italiano da Edição 2022.1, a ser oferecido na 
modalidade semi-intensiva, como parte integrante dos Programas Especiais de 
Monitoria de Espanhol / Francês / Inglês / Italiano (PROEMES / PROEMF / PROEMI / 
PROEMIT), do Programa de Proficiência em Língua Estrangeira para Estudantes e 
Servidores da UFBA (PROFICI). 
 

1. DO PROGRAMA 

 O PROFICI (Programa de Proficiência em Língua Estrangeira para Estudantes e 
Servidores da UFBA) é um Programa Permanente que busca, através da qualificação 
em língua estrangeira, auxiliar a UFBA e o Brasil na consolidação, expansão e 
internacionalização da ciência e tecnologia, da pesquisa, criação e inovação por meio 
do intercâmbio e da mobilidade internacional, em alinhamento com as demandas do 
Programa CAPES PrInt, propiciando a formação e a capacitação de pessoas com 
elevada qualificação em universidades, instituições de educação profissional e 
tecnológica e centros de pesquisa estrangeiros. 
 PROEMES / PROEMF / PROEMI / PROEMIT (Programa Especial de Monitoria de 
Espanhol / Francês / Inglês / Italiano) são subprogramas do PROFICI, que visam dar 
apoio ao Programa-mãe, fornecendo proficiência em língua espanhola, francesa, 
inglesa e italiana para estudantes e servidores da UFBA em geral bem como 
colaborando na formação técnica, didática e pedagógica em alto nível dos estudantes 
da UFBA, em especial aqueles relacionados aos cursos de formação de professores de 
espanhol, francês, inglês e italiano. 
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 Os Programas são geridos pelo Conselho Gestor do PROFICI, formado pelos 
dirigentes das instâncias responsáveis pela gestão deste Programa, tendo como 
presidente o Pró-Reitor de Pesquisa, Criação e Inovação. 
 

2. DOS PROGRAMAS DE ENSINO 

 Os Programas de Ensino têm por objetivo capacitar o estudante para 
desenvolvimento das quatro habilidades na língua estrangeira (fala, compreensão oral, 
escrita, leitura) até o nível B1 de acordo com o CEFR (Common European Framework of 
Reference [Quadro Comum Europeu de Referência]). 
 Para o aluno que não apresentar nenhum conhecimento da língua de interesse, 
o curso compreende 3 níveis de ensino, com 2 componentes cada um, totalizando 6 
componentes de ensino de acordo com a Tabela 1. Ao longo do curso, o aluno pode ter 
apenas uma reprovação ou ausência, exceto no componente Elementar 1, que será 
oferecido apenas uma vez na edição. Se o aluno não se matricular ou for reprovado no 
Elementar 1, será jubilado do PROFICI. Nos demais componentes, o aluno que for 
reprovado, exceder o limite de faltas e/ou não se matricular duas vezes, seja no 
mesmo componente ou em componentes diferentes, será jubilado do PROFICI. É 
vedado o trancamento em qualquer um dos componentes e a oferta de cada turma 
dependerá da demanda e da distribuição de turmas no programa. 
 A fim de determinar o componente de entrada do aluno que tenha 
conhecimento prévio do idioma nas quatro habilidades (fala, escrita, compreensão oral 
e leitura), será aplicado um teste de nivelamento. O aluno em nível iniciante deve se 
matricular diretamente no Elementar 1 sem necessidade de fazer o referido teste. 

Os procedimentos de matrícula e teste de nivelamento serão divulgados 
juntamente com o resultado da seleção na página do programa: 
profici.ufba.br/selecoes. Toda comunicação sobre resultado da seleção, teste de 
nivelamento e matrícula no primeiro período bem como nos períodos seguintes será 
feita através do referido site. O PROFICI não usa e-mails como meio oficial de 
informação.  
 

Tabela 1. Níveis e Componentes de Ensino: 
 

Nível a ser 
alcançado1 

Componente Carga Horária Total (T) (h)2 
Espanhol, Francês, Inglês e Italiano 

A1 Elementar 1 85 horas 

Elementar 2 85 horas 

A2 Pré-Intermediário 1 85 horas 

Pré-Intermediário 2 85 horas 

B1 Intermediário 1 85 horas 

Intermediário 2 85 horas 
 

1 De acordo com o CEFR (Common European Framework of Reference [Quadro Comum 
Europeu de Referência]); 
2 Esta carga horária se refere àquela dedicada às aulas presenciais e às atividades assíncronas. 

 
3. DO REGIME DE AULAS 

http://www.profici.ufba.br/selecoes
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 O regime de aulas se dará de forma semi-intensiva, sendo cumprida toda a 
carga horária requerida em aproximadamente 1 ano e 6 meses, sem reprovações, para 
os casos de ingressos sem nenhum conhecimento prévio da língua de interesse, ou 1 
ano e 8 meses, quando houver uma reprovação ou ausência por um período. Esse 
prazo pode sofrer alterações a depender do calendário acadêmico da UFBA. O aluno 
que já tiver conhecimento da língua poderá finalizar o curso em até 2 meses. 
 As turmas terão aulas na modalidade de ensino definida conforme normas 
estabelecidas para os cursos de graduação e pós-graduação da UFBA, respeitando 
medidas sanitárias requeridas durante a pandemia do COVID-19. Elas serão 
distribuídas nos dias de segunda e quarta-feira e/ou sexta-feira e/ou sábado (para 
turmas de espanhol e italiano), segunda, quarta-feira e/ou sexta-feira (para turmas de 
francês) e terça e quinta-feira e/ou sexta-feira (para turmas de inglês) com horário a 
ser definido após a seleção. As atividades assíncronas são realizadas em horários 
definidos pelo aluno. 

O aluno selecionado deve ficar atento às informações sobre a matrícula online 
que serão disponibilizadas na data de divulgação dos resultados em 
profici.ufba.br/selecoes. A realização da matrícula é condição obrigatória para a 
manutenção da vaga, que será perdida em caso de não efetivação da mesma no 
período definido neste edital. 
 
4. DO REGIME DE AULAS EM CONSONÂNCIA COM O PROGRAMA CAPES PRINT PARA 
DOCENTES 
 
 O regime de aulas destinadas a participantes do Programa CAPES PrInt UFBA se 
dará de forma semi-intensiva. Os docentes serão matriculados em turmas especiais 
cujas aulas terão como objetivo o aprendizado da língua com enfoque acadêmico e/ou 
preparação para exames de proficiência em alinhamento com propósitos de 
internacionalização. Além disso, serão disponibilizadas sessões de tutoria por 
demanda. 
 

5. DOS CANDIDATOS 

 Os candidatos devem ser estudantes regularmente matriculados em cursos de 
graduação e pós-graduação lato sensu e servidores ativos da UFBA. É vedada a 
participação simultânea em dois ou mais cursos do PROFICI. Portanto, o candidato não 
pode estar inscrito no PROFICI nas edições em andamento. É também vedada a 
mudança de idioma após a realização da inscrição e durante o curso. 
 

6. DA SOLICITAÇÃO 

 O recebimento de solicitações de inscrição, realizadas pelos candidatos através 
do sítio www.siscon.ufba.br, será unicamente de forma eletrônica, exceto para 
docentes e servidores, cuja inscrição será feita através do e-mail 
profici.secretaria@gmail.com mediante envio de documentos de identificação, 
comprovação de cargo/função e da ficha de inscrição para essa finalidade. A ficha está 

http://www.profici.ufba.br/selecoes
http://www.siscon.ufba.br/
mailto:profici.secretaria@gmail.com
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disponível em profici.ufba.br/selecoes. Devem participar apenas servidores 
permanentes e ativos, não contemplando professores substitutos e aposentados. 
 Não serão aceitas solicitações fora do prazo de inscrição. 
 

7. DO JULGAMENTO DAS SOLICITAÇÕES 

 Caso a demanda de inscrições seja superior ao número de vagas (300 vagas), as 
candidaturas apresentadas serão avaliadas e classificadas de acordo com a seguinte 
ordem de prioridade para distribuição proporcional de vagas: 

i. alunos negros, indígenas e quilombolas (de acordo com dados cadastrais na 
universidade) regularmente matriculados em curso de pós-graduação com 
maior tempo de curso e que não tenham sido selecionados para o PROFICI 
anteriormente; 

ii. alunos de pós-graduação com maior tempo de curso e que não tenham sido 
selecionados para o PROFICI anteriormente; 

iii. alunos negros, indígenas e quilombolas (de acordo com dados cadastrais na 
universidade) regularmente matriculados em curso de graduação com melhor 
coeficiente de rendimento e que não tenham sido selecionados para o PROFICI 
anteriormente; 

iv. bolsistas de programas de iniciação à pesquisa ou à docência da UFBA com 
melhor coeficiente de rendimento e que não tenham sido selecionados para 
cursos do PROFICI anteriormente; 

v. alunos de graduação regularmente matriculados que sejam bolsistas da PROAE 
com melhor coeficiente de rendimento e que não tenham sido selecionados 
para cursos do PROFICI anteriormente; 

vi. docentes e servidores técnico-administrativos com maior tempo de serviço e 
que não tenham sido selecionados para o PROFICI anteriormente; 

vii. alunos de graduação regularmente matriculados com melhor coeficiente de 
rendimento e que não tenham sido selecionados para o PROFICI 
anteriormente. 

 

8. DOS RESULTADOS 

 Os resultados serão divulgados na página do PROFICI: profici.ufba.br/selecoes.  
  

9. DOS PERÍODOS E PRAZOS 

 

ATIVIDADE INÍCIO TÉRMINO 
Lançamento da chamada pública 29/10/2021 

Recebimento de solicitações (inscrições) 29/10/2021 07/11/2021 

Divulgação dos resultados 18/11/2021 
Teste de nivelamento* A definir 

Matrícula (inscrição nas turmas) 10/02/2022 11/02/2022 

Divulgação das turmas em profici.ufba.br/turmas  04/03/2022 

Início das aulas 07/03/2022 
 

http://www.profici.ufba.br/selecoes
http://www.profici.ufba.br/selecoes
http://www.profici.ufba.br/turmas
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* O teste de nivelamento não é obrigatório. Apenas candidatos com domínio da língua 
escolhida nas quatro habilidades (fala, escrita, compreensão oral e leitura) a partir do nível 
básico devem fazer o teste. O teste será agendado através de um formulário que será 
disponibilizado em profici.ufba.br/formularios no dia da divulgação do resultado da seleção. 
 

Informações adicionais, assim como outras normas e procedimentos, estarão 
disponíveis em profici.ufba.br. Casos omissos serão avaliados pelo Conselho Gestor do 
PROFICI. 
 
 

Salvador, 29 de outubro de 2021. 
 
 
 

Prof. Sérgio Luís Costa Ferreira 
Pró-Reitor de Pesquisa, Criação e Inovação 

 
Prof. Penildon Silva Filho 

Pró-Reitor de Ensino de Graduação 
 

Prof. Eduardo Luiz Andrade Mota 
Pró-Reitora de Planejamento e Orçamento 

 
Profa. Elizabeth Santos Ramos 

Assessora para Assuntos Internacionais 
 

Profa. Fernanda Almeida Vita 
Diretora do Instituto de Letras 

 

http://www.profici.ufba.br/
http://www.profici.ufba.br/

