
CHAMADA DE PRÉ-SELEÇÃO PARA O CURSO “ENGLISH AS A MEDIUM OF 

INSTRUCTION (EMI)” 

  

A Diretoria de Relações Internacionais (DRI) torna pública a chamada de pré-seleção para o 

curso “English as a Medium of Instruction (EMI)”, um dos cursos online globais (Global 

Online Course - GOC) da Online Professional English Network (OPEN) ofertado pela Ohio 

University.  

1. O CURSO 

English as a Medium of Instruction (EMI) é um curso online desenvolvido para apresentar a 

teoria e a prática do ensino de conteúdo disciplinar em inglês. O EMI ajudará o participante a 

re-desenvolver seus cursos/disciplinas existentes ou criar novos(as) que usem o inglês como 

meio de instrução (EMI). 

 

O curso é gratuito, ministrado em inglês, geralmente requer 8-10 horas de trabalho / semana 

do participante e será ofertado no período de 23 de agosto a 23 de novembro de 2021, com 

orientação na semana anterior. 

 

A turma é composta por um grupo de 20 a 25 pessoas e tem um professor responsável. A 

maior parte do trabalho é assíncrona com interações síncronas. Apesar do acesso ser 

individual, os participantes devem acessar a plataforma com frequência e realizar as 

atividades, pois são monitorados continuamente.  

 

Mais informações: https://www.openenglishprograms.org/EMI 

2. OBJETIVO 

Promover a pré-seleção de (1) um docente do quadro permanente da Universidade Federal de 

Lavras (UFLA) que serão indicados pela DRI à embaixada dos Estados Unidos.   

3. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 

● Ser docente do quadro permanente da Universidade Federal de Lavras; 

● Ter manifestado interesse e enviado as informações requisitadas à DRI para a 

oferta de pelo menos uma disciplina em inglês no Projeto de Disciplinas em 

Inglês da DRI; 

● Possuir conhecimento intermediário ou avançado no idioma inglês. 

  

4. VAGAS 

Será pré-selecionado 1 (um) docente do quadro permanente da UFLA. A DRI fará a 

indicação deste docente pré-selecionado à Embaixada dos Estados Unidos que realizará a 

seleção final.  



5. INSCRIÇÃO 

Os interessados devem realizar a inscrição por meio do formulário online 

(https://forms.gle/W7pYFnULGs268MiX6) no período compreendido entre 28 de maio de 

2021 até 21 de junho de 2021 (às 08:00 - horário de Brasília) e anexar os seguintes 

documentos, conforme o caso: 

  

ATENÇÃO: Utilizar o e-mail institucional. 

 

● Declaração funcional emitida pelo SIGRH (https://sigrh.ufla.br/sigrh/login.jsf). Para a 

emissão da declaração, seguir o seguinte caminho: Serviços - Documentos - 

Declarações - Declaração Funcional; 

● Declaração de conhecimento no idioma inglês (ANEXO I) ou certificado de 

proficiência (TOEFL, IELTS,...);  

● Application Form (ANEXO II) devidamente preenchido (em inglês). 

ATENÇÃO: dependendo do currículo e da experiência do candidato ou no caso de desempate 

na seleção nacional, poderá ser realizada uma entrevista em inglês, por telefone, pela 

Embaixada dos EUA. 

  

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

  

A seleção será realizada em duas etapas: 

  

a) Primeira etapa (Eliminatória): verificação do atendimento aos requisitos para participação 

desta chamada e conferência da documentação anexada no ato da inscrição. O candidato que 

não atender a um dos requisitos ou não enviar a documentação correta será desclassificado. 

  

b) Segunda etapa (Classificatória): 

   

Os docentes que cumprirem com os requisitos para participação serão classificados em ordem 

decrescente pelo conceito CAPES (7, 6, 5, 4, 3) do programa de pós-graduação ao qual estão 

vinculados. Docentes que não participam de programas de pós-graduação ganharão 

pontuação zero (0) para fins de classificação. Será indicado o primeiro candidato vinculado 

ao programa de pós-graduação com maior conceito. Havendo mais de um candidato com o 

mesmo conceito, a prioridade será daquele docente que possuir maior tempo na instituição, 

ou seja, a classificação será na ordem do mais antigo para o mais recente, considerando-se a 

data de admissão na declaração funcional. 

 

7. ATRIBUIÇÕES DO(A) SELECIONADO(A) 

  

I. Compromisso e assiduidade; 

II. Participar ativamente das atividades propostas no curso. 



8. CRONOGRAMA 

  

Evento Prazo 

Divulgação da chamada 14/06/2021 

Inscrição 

(https://forms.gle/W7pYFnULGs268MiX6) 

14/06/2021 a 21/06/2021 (às 08:00 - 

horário de Brasília) 

Análise dos documentos e pré-seleção 21 e 22/06/2021 

Resultado da pré-seleção 

(www.dri.ufla.br) 

23/06/2021, até às 18:00h 

Indicação dos pré-selecionados 
24/06/2021 

  

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

Será eliminado, a qualquer tempo, o candidato que utilizar meios fraudulentos na inscrição, 

podendo, inclusive, estar sujeito a outras sanções e penalidades previstas em lei. 

  

Os casos omissos serão resolvidos pela DRI em sua instância de pré-seleção. A partir da 

indicação à Embaixada dos EUA, todo processo passa a ser de responsabilidade da referida 

representação diplomática. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


