
Processo Simplificado de Seleção para Vagas Remanescentes do Curso de 

Especialização em Linguística Aplicada: ensino-aprendizagem de Línguas Estrangeiras 

 

A Coordenação do Curso de Especialização em Linguística Aplicada: Ensino-Aprendizagem de 

Línguas Estrangeiras do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação/UFG, com sede no CEPAE - 

Campus Samambaia, Caixa Postal 131 CEP: 74001-970 Telefone: (62) 3521- 2664, Goiânia, Estado de Goiás, 

torna público que estarão abertas as inscrições para 10 vagas remanescentes do Processo Seletivo. As 

informações estão no portal do Curso www.especializacao.cepae.ufg.br 

 

O Curso será realizado no período de 26/03/2023 a 26/12/2024, totalizando a carga horária de 360 

horas e será ministrado aos sábados das 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, de maneira presencial no 

Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da UFG. 

 

O Curso de Especialização em Linguística Aplicada: Ensino-Aprendizagem de Línguas Estrangeiras 

destina-se a profissionais graduados na área de Letras e/ou Linguística, licenciados ou bacharéis em qualquer 

área, atuantes ou não tendo como objetivos principais:  

 

a) dar continuidade à formação do professor, aprimorando os profissionais atuantes ou em vias de 

atuação no mercado de trabalho; 

b) oferecer subsídios para que o professor possa refletir sobre sua prática e aprimorá-la com base em 

novas pesquisas em ensino e aprendizagem de Línguas Estrangeiras; 

c) contribuir para a melhoria da qualidade do ensino público e/ou privado e, por conseguinte, o 

crescimento intelectual e ascensão profissional dos interessados. 

 

A seleção constará de duas etapas: 

a) Avaliação do Formulário de Currículo Padronizado (modelo no portal do curso); 

b) Entrevista pré-agendada (on-line/remota) com o/a candidato/a sobre sua vida acadêmica e 

profissional. 

 

O/a candidato/a deverá enviar para o e-mail do curso linguística.cepae.ufg.br@gmail.com os seguintes 

documentos: 

a) Formulário de Currículo Padronizado (modelo no portal do curso); 

b) Cópia do Diploma (digitalizado) devidamente reconhecido pelo MEC ou documento que comprove 

que o/a candidato/a concluirá o Curso de Graduação antes do início do Curso de Especialização 

pretendido; 

c) RG e CPF (digitalizados); 

d) Para servidores da UFG, a cópia do último contracheque (digitalizado). 

 

O processo seletivo ocorrerá no período compreendido entre 12/12 e 23/12/2022, obedecendo ao 

seguinte cronograma: 

a) 12/12 a 17/12/2022, envio do Formulário de Currículo Padronizado e da documentação;  

b) 19/12 a 22/12/2022, entrevistas pré-agendadas com os candidatos (on-line/remoto); 

c) 23/12/2022 divulgação do resultado no portal do curso. 

 

Goiânia, 05 de dezembro de 2022. 

 

 

Profa. Iris Oliveira de Carvalho 

Coordenadora do Curso 
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