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Edital de seleção simplificada para indicação de 

participantes para o 3rd Skill-Based Workshop 

for the TOEFL iBT Test, oferecido pela 

Educational Testing Service – ETS em parceria 

com o Grupo Coimbra de Universidades 

Brasileiras. 

 

A ASSESSORA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS SUBSTITUTA DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeada pela Portaria UFABC nº 935, de 14 

de junho de 2018, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, página 16, de 15 de JUNHO 

de 2018, no uso de suas atribuições legais, estabelece as seguintes normas para 

regulamentação da seleção simplificada de participantes a serem indicados para realizar o 3rd 

Skill-Based Workshop for the TOEFL iBT Test, oferecido pela Educational Testing 

Service – ETS em parceria com o Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras. 

 

1. PÚBLICO ALVO 

 

1.1. A Universidade Federal do ABC indicará estudantes regularmente matriculados de 

graduação e pós-graduação, docentes e técnico-administrativos ativos da Instituição 

que tenham interesse pela temática do curso. 

 

2. OBJETIVO DO WORKSHOP 

 

2.1. Apresentar as principais habilidades avaliadas no TOEFL iBT, e os objetivos de 

aprendizado de cada pergunta avaliada no exame, conforme programa detalhado  

disponível aqui. 

 

3. APRESENTAÇÃO 

 

3.1. Este edital simplificado visa regulamentar os requisitos para seleção dos interessados 

que serão indicados para a participação no 3rd Skill-Based Workshop for the TOEFL 

iBT Test. 

3.2. O workshop será composto por dois encontros síncronos online nos dias 12 e 19 de 

agosto de 2021, das 16h às 18h (horário de Brasília), totalizando uma carga horária 

de quatro horas. 

 

4. DAS VAGAS 

 

https://www.gcub.org.br/eventos/3rd-skill-based/
https://www.gcub.org.br/eventos/3rd-skill-based/
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4.1.1. Todos os interessados inscritos serão indicados pela UFABC para participar do 

evento, desde que cumpram com os requisitos previstos nos itens 1 e 5 do edital 

simplificado. 

 

5. DOS REQUISITOS E DA CLASSIFICAÇÃO 

 

5.1. Os candidatos serão indicados por ordem de inscrição, e deverão atender aos 

seguintes requisitos: 

5.1.1. Estar regularmente matriculado em um curso de graduação ou pós-graduação 

da UFABC, ou ser servidor docente ou TA ativo da Universidade; 

5.1.2. Ter disponibilidade para participar dos encontros virtuais síncronos. 

 

6. DA INSCRIÇÃO 

 

6.1. Os interessados deverão se inscrever pelo formulário eletrônico disponível em: 

Inscrição para o curso até o dia 05 de agosto de 2021. 

6.1.1. Documentos necessários para estudantes de graduação ou pós-graduação: 

atestado de matrícula emitido pelo SIGAA. 

6.2. Candidatos que preencherem dados de identificação incorretos poderão ter suas 

inscrições indeferidas. 

6.3. A inscrição do(a) candidato(a) implicará o conhecimento tácito e a aceitação das 

normas e condições estabelecidas neste Edital, às quais não poderá alegar 

desconhecimento. 

6.4. Será considerada válida apenas a última inscrição enviada pelo(a) candidato(a) e as 

informações nela constantes. 

6.5. A ARI não se responsabiliza por excesso de tráfego na rede ou outros problemas de 

ordem técnica que acarretem na interrupção da inscrição do candidato. 

6.6. As informações para acesso ao workshop serão repassadas pelo GCUB por e-mail aos 

participantes. 

 

7. DO IDIOMA 

 

7.1. O workshop será ministrado em português e inglês, portanto, é importante que o 

candidato tenha conhecimentos em língua inglesa. 

 

8. CRONOGRAMA 

 

8.1. A seleção simplificada obedecerá o seguintes cronograma:  

 

Inscrições online para este edital Até 05 de agosto de 2021 

Divulgação dos interessados indicados Até às 18h de 09 de agosto de 2021 

Data das sessões do Workshop Dias 12 e 19 de agosto de 2021. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

https://levantamento.ufabc.edu.br/index.php/18673?lang=pt-BR
https://levantamento.ufabc.edu.br/index.php/18673?lang=pt-BR
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9.1. A Assessoria de Relações Internacionais não se responsabiliza por erros na inscrição 

decorrentes de indisponibilidade temporária do formulário ou pelo não envio por parte 

do candidato. 

9.2. Casos omissos serão resolvidos pela Assessoria de Relações Internacionais.  

 

 

 

Natalia Cardoso Abreu de Araujo 

Assessora de Relações Internacionais Substituta 
 


