
  

     NUCLI-ISF   UPE    

Recentemente implantado na Universidade de Pernambuco, o programa
IsF  (Idiomas  sem  Fronteira)  tem  como  intuito  principal  agir  em  prol  do
desenvolvimento da Política Linguística da Universidade, objetivando facilitar o
processo  de  Internacionalização  do  Ensino  Superior  brasileiro.  Para  tal,  o
NucLi-IsF- UPE abre ofertas de cursos gratuitos em Língua Inglesa voltados
para  aplicação  prática  profissional  e  acadêmica  de  conhecimentos  e  a
preparação para exames como o TOEFL-ITP. 

A inscrição dos cursos é feita online: o aluno deverá selecionar o curso
presencial, mas antes cadastrar-se no sistema ISF aluno. Para inscrever-se no
curso desejado, o estudante deverá atender a esses requisitos:
-Ser discente ou servidor(a) da UPE;
-Ter realizado o TOEFL - ITP pelo programa IsF e já ter seu resultado publicado
no sistema IsF, com pontuação adequada de acordo com o nível do curso para
o qual vai se inscrever;
-Não tendo o TOEFL - ITP, é também aceita a inscrição ativa no curso My
English Online (MEO) a partir do nível 2 cuja inscrição tenha sido validada com
até 48h de antecedência à inscrição junto ao NucLi;
-  É  necessário  que  se  faça  o  teste  do  nivelamento  para  aqueles  que  não
possuem  comprovação  de  nível.O  teste  de  nivelamento  é  realizado  com
duração de 45/60 minutos.

Os cursos ofertados pelo NucLi-IsF-UPE serão ministrados inicialmente
em  Nazaré  da  mata  -  Campus  Mata  Norte  e  ne  Recife  por  professores
Licenciandos  em Língua  Inglesa  da  Universidade  de  Pernambuco,  tendo  a
duração  32  HORAS,  ou  seja,  correspondente  a  4h  semanais  durante  um
período de oito  semanas.  Diferentemente  do MEO -  My English Online,  os
cursos NucLi-IsF-UPE não são sequenciais. O aluno, dentro de cada oferta,
poderá escolher o curso que desejar.

Em 2018.1, na primeira oferta do ano, o NUCLI-IsF traz, entre outros, os
seguintes cursos: 

NAZARÉ  DA  MATA -  Campus  Mata  Norte  –  Produção  escrita:
parágrafos,  Inglês  para  fins  específicos:  literatura,  Diferenças
culturais,  Produção escrita: parágrafos,  Inglês para fins específicos:
Área Artística

RECIFE – Campus Benfica-Rua Benfica e Reitoria - Produção escrita:
abstracts,  Inglês para fins específicos:  Engenharia,  Inglês  para fins
específicos: Tecnologia, Produção escrita: parágrafos, Inglês para fins
específicos: Saúde, 
Para maiores informações sobre o programa:
Site: http:/isf.gov.mec.br
Para informações sobre o programa na UPE
Facebook: Nucli isf UPE
Instagram: @nucliupe 
Contatos 
Email: Upenucli@gmail.com \ alexandre.furtado@upe.br 
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