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Instituto Federal de Alagoas – IFAL
Coordenação de Relações Internacionais - CRI

CHAMADA INTERNA PARA INSCRIÇÕES EM CURSO PREPARATÓRIO ONLINE PARA O
TESTE DE PROFICIÊNCIA EM INGLÊS TOEIC BRIDGE
O Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas - IFAL, usando das
atribuições que lhe confere a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 e no Decreto
Presidencial de 10 de junho de 2019, torna pública a chamada interna para inscrições em curso
preparatório online para o teste de proficiência em inglês TOEIC Bridge, conforme disposto a
seguir.
1.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 Esta chamada interna rege os aspectos gerais para a inscrição de estudantes e servidores(as)
para participar de curso preparatório online para o teste de proficiência em inglês TOEIC Bridge.
1.2 O curso será ofertado totalmente na modalidade à distância, no formato MOOC (Curso
Online Aberto e Massivo).
1.3 Para efeito desta chamada, não haverá cobrança de nenhuma taxa relativa à inscrição, à
matrícula ou à participação no curso, que será ofertado de forma totalmente gratuita para
estudantes e servidores(as) do Ifal.
1.4 A promoção deste curso é uma ação da Coordenação de Relações Internacionais (CRI)
juntamente com a Pró-Reitoria de Ensino (PROEN), cujo objetivo é ampliar o acesso dos(as)
estudantes e servidores(as) a oportunidades de aprendizagem da língua inglesa, que é um
importante pré-requisito para programas de intercâmbio e bolsas de estudos no exterior.
2.

DO CURSO

2.1 O curso preparatório para o teste de proficiência em inglês TOEIC Bridge visa o nivelamento
em língua inglesa para pessoas cuja língua materna não é o inglês. O TOEIC Bridge avalia do nível
A1 (iniciante) até o nível B1 (intermediário), de acordo com o Quadro Comum Europeu de
Referência para Línguas (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).
2.2 O curso será realizado através de plataforma específica da Mastertest, empresa que atua
com a distribuição e aplicação de exames de proficiência em língua inglesa no Brasil. O
preparatório é composto por 40 aulas rápidas, de até 10 minutos, cada. Inclui ainda dois
simulados do teste TOEIC Bridge.
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2.3 O objetivo do curso é preparar os(as) estudantes e servidores(as) para o exame de
proficiência em língua inglesa TOEIC Bridge. Após a conclusão do curso, os(as) mesmos(as)
estarão aptos(as) a realizar o exame com maior segurança e preparo para obtenção de
desempenho satisfatório, ampliando as possibilidades de atuação acadêmica e profissional em
contextos de língua inglesa, como intercâmbios, programas de pós-graduação, seleções em
empresas, dentre outros. Além disso, com as aulas, poderão se adaptar melhor a contextos
acadêmicos e profissionais que exijam competências comunicativas específicas.
2.4 O curso é ofertado no formato MOOC (Curso Online Aberto e Massivo), sem a presença de
tutores. As aulas são tanto em inglês quanto em português.
3.

DAS INSCRIÇÕES

3.1 As inscrições para o curso preparatório online para o teste de proficiência em inglês TOEIC
Bridge serão feitas exclusivamente pela internet, através de formulário disponibilizado via
Google Forms.
3.1.1 O curso é destinado a estudantes e servidores(as) do Ifal, que devem comprovar o vínculo
com o Ifal instituto no ato da inscrição. Os(as) estudantes devem fornecer seu número de
matrícula e os(as) servidores(as) a matrícula SIAPE.
3.1.2 A inscrição é gratuita e deve ser feita por meio de formulário disponível no link:
https://forms.gle/N4sZN4UFsN3cdZ1h6, a partir das 8:00 horas do dia 04 de junho de 2020 até
às 23:59 horas do dia 12 de junho de 2020, observado o horário oficial de Brasília/DF.
3.2 As informações fornecidas no formulário de inscrição e o seu correto preenchimento são de
responsabilidade do(a) interessado(a), dispondo o Ifal do direito de excluir do processo aquele(a)
que não preencher a solicitação de inscrição de forma completa, correta e/ou fornecer dados
comprovadamente inverídicos.
3.3 A inscrição implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais
o(a) interessado(a) não poderá alegar desconhecimento.
3.4 O Ifal não se responsabilizará por requerimentos de inscrições não recebidos por motivos de
ordem técnica dos computadores, falhas na comunicação, bem como outros que impossibilitem
a transferência dos dados.
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4.

DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

4.1 A lista preliminar das inscrições deferidas para o curso preparatório online para o teste de
proficiência em inglês TOEIC Bridge, será divulgada no dia 17 de junho de 2020 no site oficial do
Ifal.
4.2 Qualquer recurso referente à inscrição deverá ser interposto pelo postulante, por meio de
formulário disponível em: https://forms.gle/s3QGc3CAFsyiYdtA9 com seus fundamentos, entre
as 08:00 horas do dia 18 de junho de 2020 até às 23h59 do dia 19 de junho de 2020.
4.3 O resultado final, já com os recursos analisados, será publicado até o dia 23 de junho de
2020, no site oficial do Ifal.
5.

DO INÍCIO DAS AULAS

5.1 A empresa Mastertest entrará em contato com todos(as) os(as) inscritos(as) através do email cadastrado no formulário de inscrição e disponibilizará as informações necessárias para
acesso à plataforma online onde o curso será realizado.
5.2 O curso será liberado para todos(as) os(as) inscritos(as) dentro do período previsto de 01 de
julho de 2020 a 10 de julho de 2020, podendo ser liberado até mesmo antes. O curso estará
disponível até 31 de dezembro de 2020.
5.3 O curso poderá ser acessado tanto por computador quanto por dispositivos móveis. No
entanto, é importante ressaltar que o acesso via computador possibilita melhor resolução e
visualização dos exercícios propostos.
5.4 O(a) participante se responsabiliza pelo uso dos equipamentos eletrônicos necessários para
o desenvolvimento do curso.
5.5 Após a conclusão do curso, a Mastertest disponibilizará certificado eletrônico em sua
plataforma.
6.

CRONOGRAMA
Fases
Inscrições
Divulgação do resultado preliminar
Interposição de recursos
Divulgação do resultado final
Início do Curso

Datas
04/06/2020 a 12/06/2020
17/06/20
18/06/20 a 19/06/20
Até 23/06/20
A partir de 01/07/20
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7.

DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 O Ifal reserva o direito de resolver os casos omissos e as situações não previstas nesta
chamada.
7.2 Os pedidos de informações relacionados a esta chamada podem ser encaminhados para o email relações.internacionais@ifal.edu.br. No campo “Assunto” do e-mail deve constar:
“Informações Curso TOEIC (Nome completo do interessado)”.

Maceió, 03 de junho de 2020.
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