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Programa de Proficiência em Língua Estrangeira para Estudantes, Servidores e 

Monitores da UFBA – PROFICI 

 

MANUAL DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS 

 

Welcome! Willkommen! Bienvenu(e)! Benvenuto(a)! Bienvenido(a)! 

 

Bem-vindo (a) ao Programa de Proficiência em Língua Estrangeira para Estudantes, Servidores e 

Monitores da Universidade Federal da Bahia – PROFICI. 

 

 

1 Objetivo Geral 

 

Em linhas gerais, o PROFICI destina-se a oferecer o ensino gratuito de línguas estrangeiras, a 

saber: alemão (PROEMA), espanhol (PROEMES), francês (PROEMF), inglês (PROEMI) e 

italiano (PROEMIT), para alunos regulares de graduação e pós-graduação, monitores e 

funcionários da UFBA, atuando, desse modo, no processo de internacionalização da universidade 

para intercâmbio de saberes sem fronteiras, viabilizado pelo conhecimento de uma língua 

estrangeira. Entre seus objetivos, menciona-se, também, o ensino de português como língua 

estrangeira para alunos oriundos de outros países. 

 

2 Estrutura do curso 

 

O curso de língua estrangeira tem duração de cerca de quatorze meses e é composto por turmas 

semi-intensivas que duram, em média, sete semanas por período/componente. 

 

Os componentes são: 

1) Elementar 1; 

2) Elementar 2; 

3) Pré-Intermediário 1; 

4) Pré-Intermediário 2; 

5) Intermediário 1; 

6) Intermediário 2; 

7) Intermediário Superior 1; 
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8) Intermediário Superior 2; 

9) Preparatório para exames (optativo). 

 

Cada componente do curso semi-intensivo é constituído por uma carga horária total de 85 horas, 

das quais 40 horas devem ser compostas por aulas presenciais (3 horas e 40 minutos por semana 

em dias de segunda e quarta ou terça e quinta) e por aulas a distância tutoradas/monitoradas (1 

hora e meia ou 1 hora e 50 minutos por semana na sexta-feira [para turmas de segunda e quarta] 

ou no sábado [para turmas de terça e quinta]).  As demais horas destinam-se a composições 

escritas, pesquisas, exercícios impressos ou atividades online e outras atividades inerentes à 

aprendizagem de uma língua estrangeira.  

 

3 Contato dos coordenadores 

 

Para entrar em contato com os coordenadores, é necessário seguir as orientações a seguir: 

 

Coordenação de alemão (Jael Glauce): encontro presencial na sala 220 do Instituto de Letras 

em dias de segunda-feira das 9 às 11 horas e em dias de quarta-feira das 15 às 17 horas; 

 

Coordenação de espanhol (Hernán Yerro ou Fernanda Vita): encontro presencial na sala 215 

em dias de segunda-feira das 15 às 17 horas; 

 

Coordenação de francês (Rita Bessa): agendamento na secretaria do PROFICI, sala 208 do 

Instituto de Letras, para encontro presencial; 

  

Coordenação de inglês (Fernanda Mota): agendamentos através do e-mail: 

proemi.ufba@gmail.com; 

 

Coordenação de italiano (Silvia La Regina): agendamentos na secretaria do PROFICI. 

 

Coordenação de português como língua estrangeira (Ricardo Gualda): agendamento por e-

mail: proemple@yahoo.com  

 

 

mailto:proemi.ufba@gmail.com
mailto:proemple@yahoo.com
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4 Horário de funcionamento da secretaria do PROFICI 

 

A secretaria do PROFICI funciona na sala 208 do Instituto de Letras no horário de 8 às 12 e das 

14 às 18 horas. 

 

5 Cadastro no Moodle 

 

Para participar das aulas online no Moodle, os alunos devem, primeiramente, fazer cadastro na 

plataforma. Para os alunos de inglês, com o cadastro, poderão acessar as aulas de inglês ao 

utilizarem um código que será fornecido pelo monitor em sala de aula. Quando houver 

problemas de acesso à plataforma, os alunos poderão enviar um e-mail para 

proemi.moodle@gmail.com para orientações. 

 

As orientações sobre cadastro no Moodle nos cursos de alemão, espanhol, francês e italiano serão 

dadas pelos monitores ao longo das aulas. 

 

6 Obrigatoriedade do curso 

 

O curso é obrigatório para todos os alunos que participam dos programas institucionais de 

iniciação científica (bolsistas e voluntários) da UFBA (PIBIC, PIBITI, 

PIBIC/PIBITI_VOLUNTÁRIO, PIBIEX, RUSSELL-WOOD, JOVENS TALENTOS, 

PIBIEX) ou outros que venham a ser instituídos.  

 

O princípio norteador da obrigatoriedade é que uma iniciação científico-tecnológica plena exige a 

proficiência em pelo menos uma língua estrangeira. As condições dessa obrigatoriedade e os 

critérios de desligamento e cancelamento de bolsas são definidos no edital de cada programa, que 

pode conter critérios adicionais não listados no item a seguir. Em virtude dessa obrigatoriedade, 

todos os alunos em iniciação científico-tecnológica (bolsistas ou voluntários) têm o dever de 

destinar ao aprendizado de uma língua estrangeira de sua escolha oito das vinte horas semanais de 

suas atividades de Iniciação Científica. 

 

 

 

mailto:proemi.moodle@gmail.com
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7 Dispensa do curso  

 

Os alunos em iniciação científico-tecnológica (bolsistas ou voluntários) podem ser dispensados 

da obrigatoriedade do curso apenas nas circunstâncias descritas abaixo: 

1. Alunos com proficiência em língua estrangeira, comprovada através da apresentação de 

certificado válido (até 2 anos) em exames reconhecidos de proficiência, atestando o nível 

B2 (IELTS, nota 6.0; TOEFL IBT, 79 pontos); 

2. Alunos que, após realização de teste de nivelamento no PROFICI, obtiverem um 

resultado equivalente ao nível B2. 

 

As situações listadas abaixo podem dispensar os bolsistas para quem o curso é obrigatório após 

terem seus nomes inseridos em lista de cancelamento de bolsa por terem tido duas reprovações, 

quer seja por ausência (falta e não comparecimento) e/ou por rendimento. Quando as listas de 

cancelamento de bolsa são publicadas no www.sisbic.ufba.br, os alunos devem apresentar um 

pedido de reconsideração no PIBIC. As situações de possível dispensa são: 

 

3. Alunos que são portadores de necessidades especiais, que os impeçam de fazer o curso; 

4. Alunos que possuem aulas em disciplinas do seu curso de graduação na UFBA em 

choque de horário com todas as possibilidades de horário oferecidas pelo curso em dois 

períodos. Os alunos que tiverem impedimentos referentes a choques de horário nos dois 

períodos em que foi reprovado poderá ter seu pedido de reconsideração de cancelamento 

de bolsa deferido após avaliação da comissão que julga tais casos. Se a sobreposição de 

horários ocorrer em apenas um período e os alunos não tiverem impedimentos no 

período seguinte, no qual deveria fazer o curso, mas não o frequentou, o pedido de 

reconsideração será indeferido; 

5.  Alunos que desenvolvem atividades inerentes ao seu curso de graduação ou do próprio 

plano de trabalho da pesquisa PIBIC/PIBITI (pesquisas de campo, estágios curriculares, 

atividades complementares) em todos os dias e horários (turmas) de funcionamento do 

curso. Os alunos que tiverem impedimentos referentes a choques de horário nos dois 

períodos em que foi reprovado poderá ter seu pedido de reconsideração de cancelamento 

de bolsa deferido após avaliação da comissão que julga tais casos. Se a sobreposição de 

horários ocorrer em apenas um período e os alunos não tiverem impedimentos no 

período seguinte, no qual deveria fazer o curso, mas não o frequentou, o pedido de 

reconsideração será indeferido. 

http://www.sisbic.ufba.br/
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Os bolsistas de iniciação científica têm as suas bolsas condicionadas à participação no curso, o 

que significa que haverá cancelamento da bolsa caso não compareçam às aulas ou sejam 

reprovados por frequência ou conceito em dois períodos, mesmo que não sejam consecutivos. 

Nesses casos, os alunos também serão jubilados do PROFICI. 

 

É de total responsabilidade dos alunos se manterem informados sobre editais, informações e 

orientações divulgados no SISBIC e no www.proficiufba.wordpress.com, nos quais há 

informações sobre calendários, turmas, entrega de certificados, aulas etc. 

 

8 Jubilamento 

 

Os alunos (bolsistas ou não) que perderem em dois períodos em qualquer componente e em 

qualquer tempo serão jubilados do curso, independentemente dos motivos. O jubilamento é 

necessário porque, numa edição, cada componente é oferecido apenas duas vezes. Além disso, 

existe um planejamento para cada edição que tem data de começo e término. Ao atingir essa data, 

o sistema de registro de resultados deve ser fechado, não permitindo casos pulverizados de 

alunos em componentes e momentos desalinhados. 

 

9 Férias 

 

Não há férias no PROFICI. Temos apenas um intervalo de uma semana entre um componente e 

o seguinte, porque o curso é semi-intensivo e programado para terminar em cerca de um ano e 

dois meses.  

 

10 Trancamento 

 

Trancamentos não são permitidos. Em caso de impedimento de continuar o curso por qualquer 

motivo, os alunos serão jubilados ou tidos como desistentes.  

 

O motivo da impossibilidade de trancamento reside no caráter semi-intensivo do curso, no qual 

cada componente é oferecido apenas duas vezes em cada edição. Ressalta-se que os alunos não 

podem migrar de uma edição para a outra a menos que façam nova seleção e sejam selecionados 

ou ganhem nova bolsa de iniciação científica nos programas para o qual o curso é obrigatório. 
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11 Alunos ouvintes 

 

Alunos ouvintes não são permitidos em nenhuma circunstância. Essa é uma norma da 

universidade.  

 

12 Mudança de turma 

 

Mudanças de turma apenas serão realizadas antes do término do período e antes do final do 

intervalo entre períodos conforme disponibilidade de horários e vagas nas turmas e segundo 

orientações da coordenação geral e/ou coordenação acadêmica no 

www.proficiufba.wordpress.com ou mediante orientações transmitidas pelos monitores em sala 

de aula. As mudanças podem ser feitas sob as seguintes possibilidades de justificativa: 

 

1. Incompatibilidade entre horário destinado ao curso e horário das disciplinas da 

graduação; 

2. Incompatibilidade entre horário destinado ao curso e atividades de pesquisa; 

 

Observação: Não é possível realizar a migração entre os idiomas, exceto em ocasiões especiais, 

como aprovação no Ciência sem Fronteiras, conforme avaliação dos coordenadores do curso e 

comitê gestor. 

 

13 Teste de nivelamento 

 

Testes de nivelamento ocorrerão semestralmente, ou seja, no começo de cada edição do curso.  

  

14 Informações 

 

Para obter informações sobre turmas, horários, resultados de seleção conforme editais, 

convocação para aulas, é necessário acessar o site do SISBIC 

(https://sisbic.ufba.br/sisbic/Welcome.do) e o www.proficiufba.wordpress.com.  

 

Dúvidas poderão ser encaminhadas para profici.secretaria@gmail.com. 

 

http://www.proficiufba.wordpress.com/
https://sisbic.ufba.br/sisbic/Welcome.do
http://www.proficiufba.wordpress.com/
mailto:profici.secretaria@gmail.com
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15 Ausências 

 

O limite de faltas corresponde a 25% da carga horária do período, incluindo as aulas monitoradas 

nas quais os alunos deverão estar presentes ou deverão cumprir com as atividades designadas 

conforme orientações do monitor. Essa porcentagem significa um limite de até dez faltas, que 

correspondem a cinco aulas. A ausência na sexta aula implicará em reprovação. Há períodos, 

contudo, em que, ao invés de 20 aulas, há 18 e, nesse caso, o limite é de 4 faltas. É necessário 

buscar orientações sobre a questão com o monitor.  

 

Serão abonadas as faltas apenas nas circunstâncias explicitadas abaixo: 

 

1. Doença crônica ou impedimentos físicos para comparecer às aulas ou realizar atividades 

online, atestados pelo SMURB; 

2. Trabalho de campo, congressos, seminários e atividades afins. Nessa circunstância, os 

alunos deverão entregar cópias de documentos que comprovem os motivos da ausência 

(certificados ou atestado do orientador). 

 

Em outras circunstâncias, as faltas podem ser justificadas, porém, não abonadas.  

 

16 Pontualidade e assiduidade 

 

É fundamental estar presente nas aulas pontualmente e não faltar desde o primeiro dia, quando 

ausências já serão computadas. Além disso, é fundamental comparecer ao último dia de aula para 

saber o resultado do período. 

 

17 Material didático 

 

O material didático consiste em livros-texto alinhados com a abordagem usada nas aulas. O 

investimento no livro-texto traz grandes contribuições para o aprendizado. Além da necessidade 

de analisar ilustrações que contextualizam exercícios de compreensão oral, leitura, fala e escrita, a 

utilização do livro contribui para habilidades organizacionais fundamentais para aprender uma 

língua estrangeira. Informações sobre os livros usados no PROFICI podem ser encontradas no 

www.proficiufba.wordpress.com. 
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18 Atividades avaliativas e resultados 

 

As atividades avaliativas variam de acordo com a língua estudada e a média para aprovação é 5. 

Para os alunos de inglês, os resultados serão informados em sala de aula ou enviados por e-mail. 

Em casos de não envio, é necessário informar a coordenação geral do programa pelo 

proemi.ufba@gmail.com. Os resultados de outros cursos serão informados conforme orientações 

dadas pelos monitores. 

 

19 Segunda chamada 

 

Será possível fazer segunda chamada através de agendamento com os monitores entre o dia de 

aplicação da prova e cinco dias antes do começo do período seguinte. A segunda chamada será 

autorizada nas seguintes condições: 

 

1. Em caso de ausência no dia da avaliação escrita diante de justificativas como: enfermidade 

atestada, viagem para seminários ou congressos, atividades relativas à pesquisa, 

falecimento de familiares. Em todos esses casos, é necessário apresentar comprovações; 

2. A prova de segunda chamada será realizada alguns dias após a prova, não sendo 

permitido fazer a segunda chamada antes desse período por quaisquer motivos. Se os 

alunos tiverem uma viagem ou qualquer outra atividade, ao retornar, terá que fazer a 

avaliação para ter o componente concluído, justificando o motivo da ausência e se o 

prazo não ultrapassar a semana de intervalo entre períodos. 

 

20 Acessibilidade 

 

Alunos com necessidades especiais deverão informá-las no ato de inscrição para matriculá-lo em 

uma turma que possa ser alocada em uma sala no térreo conforme a disponibilidade dos espaços 

onde as aulas são ministradas.  

 

Em casos de problemas crônicos de mobilidade apresentados após o início do curso e 

devidamente atestados pelo SMURB, verificar-se-á a disponibilidade de realocação da turma. Se 

não for possível, os alunos terão como opção aulas monitoradas, caso seja viável, de acordo com 

orientações do monitor.  

 

mailto:proemi.ufba@gmail.com

