
 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO – PROPPEX 

 

EDITAL PROPPEX nº 06/15  

INSCRIÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIOS PARA CAPACITAÇÃO 

DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

 A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão do Centro 

Universitário de Brusque - UNIFEBE, no uso de suas atribuições legais e 

com fundamento nas atribuições constantes no artigo 40 do Estatuto da 

UNIFEBE, e atendendo o disposto no Convênio firmado com a Big Ben 

Idiomas Ltda, firmado em 01/07/2014, e considerando as prioridades de 

formação institucional, torna público que: 

 

1. Ficam abertas por meio do presente Edital, no período de  

12/02/2015 a 25/02/2015 (quarta-feira), as inscrições para 

solicitação de concessão de auxílio para capacitação docente e técnico-

administrativa – Bolsa de Estudo para Curso de Idiomas – Inglês (nível 

básico e conversação), sob forma de Bolsas para pagamento de 

mensalidades, referente ao 1º Semestre de 2015, que deverão ser 

efetuadas na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão – 

Proppex. 

 

1.1. Estão impedidos de participar deste Edital os docentes ou 

funcionários técnico-administrativos contemplados com a Bolsa de Estudo 

para Curso de Idiomas – Inglês  no 2º Semestre de 2014 que foram 

reprovados ou desistiram. 

 

2. Atendidas as condições financeiras e orçamentárias da Fundação 

Educacional de Brusque - FEBE, serão concedidas até 12 (doze) bolsas de 

50% (cinquenta por cento) cada, do valor das mensalidades do Curso de 

Idiomas – Inglês no 1º Semestre Letivo de 2015.  

 



3. Os critérios de seleção serão considerados por ordem de 

prioridade, conforme segue: 

 

I – maior tempo de vínculo empregatício com a UNIFEBE; 

II – maior carga horária de trabalho; 

III – necessidade do idioma para a ocupação do cargo. 

 

4. Caso o docente ou empregado técnico-administrativo desista do 

curso e/ou reprove no Módulo oferecido no 1º Semestre de 2015, estará 

automaticamente desclassificado de uma possível seleção para Bolsas de 

Estudo no 2º Semestre Letivo de 2015 ou no semestre que vier a cursar o 

módulo objeto da reprovação. 

 

5. A seleção será coordenada pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão – Proppex. 

 

6. Serão oferecidas três turmas, sendo uma no período matutino e 

outras duas no período vespertino, uma que terá aulas nas terças e  

quintas-feiras, das 7h30min às 8h30min, outra que terá aulas nas terças e 

quintas-feiras, das 16h25min às 17h25min e ainda uma turma de 

conversação nas quartas-feiras das 15h25min às 16h25min. 

 

7. Caso o horário de aula ocupe o horário de expediente do 

empregado técnico-administrativo será formalizado termo de acordo 

específico para regulação do horário de trabalho com as especificações 

exigidas pela legislação. 

 

8. Não é permitido que empregados do quadro técnico-administrativo 

participem de aulas em horário de intervalo intrajornada de trabalho. 

 

9. O resultado da seleção será publicado por meio de Comunicado da 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão no dia 26/02/2015 

(quinta-feira). 



 

10. As aulas terão início no dia 03/03/2015 para as turmas dos 

períodos matutino e vespertino, com aulas às terças-feiras e 04/03/2015 

para a turma de conversação. 

 

11. Os docentes e empregados técnico-administrativos contemplados 

com Bolsa de Estudos devem apresentar, no setor de Recursos Humanos, 

fotocópia do comprovante de pagamento das mensalidades para receberem 

o reembolso referente à Bolsa de Estudos na folha de pagamento 

subsequente ao da entrega do documento. 

 

12. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. 

 

13. Mais informações podem ser solicitadas diretamente na Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão - Proppex por meio do e-

mail: internacional@unifebe.edu.br.  

 

Brusque, 12 de fevereiro de 2015. 

 

 

 

Profª Heloisa Maria Wichern Zunino 

Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão 
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PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, 

PESQUISA E EXTENSÃO – PROPPEX 

 

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 FICHA DE INSCRIÇÃO BIG BEN IDIOMAS   

NOME COMPLETO: 

DATA DE NASCIMENTO: _____/______/______ 

ENDEREÇO: COMPLEMENTO: 

BAIRRO: CEP: CIDADE: 

E-MAIL: 

TEL. RESIDENCIAL: COMERCIAL: CELULAR: 

ESTADO CIVIL: RG: CPF: 

ESCOLARIDADE: CURSO DE GRADUAÇÃO: 

OCUPAÇÃO: 

JÁ POSSUI ALGUM CONHECIMENTO NO IDIOMA ESCOLHIDO? SE SIM, QUAL SEU NÍVEL? 

_________________________________________________________________________________ 

QUAL PERÍODO VOCÊ PRETENDE FAZER O CURSO?                 

Terça e quinta 7h30min às 8h30min ______ 

Terça e quinta 16h25min às 17h25min ______ 

Quarta 15h25min às 16h25min ______ 

VALORES: 

*CURSO MENSAL: R$146,00 (6 parcelas)    /    MATERIAL ANUAL: R$220,00 (para dois semestres) 

*CONVERSAÇÃO: R$ 90,00 / Não há custo de material 

 
 



*Documentos que devem ser anexados a esta ficha de inscrição:  

 (    ) Declaração do Setor de Recursos Humanos da FEBE informando a carga 

horária semanal, a quantidade de anos de vínculo empregatício do funcionário/ 

docente com a FEBE e necessidade do idioma de acordo com o Plano de 

Cargos e Salários. 

 

Brusque, ____ de ___________ de 2015.      
 
 
 
 

 ___________________________ 
                  Assinatura do Solicitante 

 

 
Parecer/Despacho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data:_____/_____/______                                   Assinatura Proppex 
 

 

 


