
EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS PARA CURSO DE MANDARIM EM CONVÊNIO
ENTRE O INSTITUTO ÁGORA/UFRN E O CENTER FOR LANGUAGE EDUCATION AND
COOPERATION – CLEC

DO OBJETO

O mandarim é a língua falada por mais de 90% dos habitantes na China. Este país
atualmente é um dos mais desenvolvidos e tem uma posição importante na indústria e no
comércio mundiais, o que deixa o seu idioma em uma posição de interesse profissional.

DO CONVÊNIO

O convênio se firmou entre o instituto Ágora/UFRN e o Center for Language Education and
Cooperation (CLEC) para a oferta de cursos de mandarim em ambiente virtual para a
comunidade da UFRN.

DOS CRITÉRIOS PARA MATRÍCULA

Os candidatos ao curso de mandarim devem ter vínculo ativo com a UFRN. Na segunda
etapa, serão oferecidas vagas a alunos vinculados a outras IES no Brasil e, por fim, ainda
havendo vagas, serão aceitas inscrições de pessoas sem vínculo com a UFRN.

DAS CARACTERÍSTICAS DO CURSO ON-LINE DE MANDARIM

- Início no dia 06 de fevereiro (TURMA 1) e 08 de fevereiro (TURMA 2)
- Duração de 14 semanas
- Duas aulas por semana
- TURMA 1: Segunda/Quarta, de 20h a 21h30
- TURMA 2: Quarta/Sexta, de 8h a 9h30
- Capacidade máxima de 35 alunos por turma
- A interação nas turmas será realizada por meio do inglês e do espanhol
- O curso será totalmente grátis
- O curso será on-line, formato remoto, através da plataforma Tencent (VooV meeting).
- Os alunos deverão baixar um aplicativo para participar das aulas, por meio do link:
https://voovmeeting.com.
- As duas turmas serão de nível zero (inicial), sem a necessidade de conhecimentos prévios
de mandarim.
- Os certificados serão concedidos a alunos com nota 7,0 (mínimo) e pelo menos 70% de
presença.

https://voovmeeting.com


DAS INSCRIÇÕES

As inscrições devem ser feitas pelo formulário https://forms.gle/sBSE9VZEQBJQV3Mm9 ,
até o dia 5 de janeiro.

DA ORDEM DE PRIORIDADE

1- Candidatos com vínculo ativo com a UFRN
2- Alunos de outras Instituições de Ensino Superior (IES) com vínculo ativo
3 - Candidatos sem vínculo com IES

DA GESTÃO DO CURSO

- O curso será realizado remotamente por dois professores que estão na China e
coordenado por Izabel Nascimento (Instituto Ágora/UFRN) e Nan Qi (Secretaria de
Relações Internacionais/UFRN)

Izabel Souza do Nascimento                               Nan  Qi

Natal, 23 de dezembro de 2022

https://forms.gle/sBSE9VZEQBJQV3Mm9

