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 Curso online de espanhol 

Fundación Universitaria del Área Andina 

 

Pelo presente instrumento, a Assessoria de Relações Internacionais informa a abertura das            
inscrições para o curso online de espanhol, oferecido pela Fundación Universitaria del Área             
Andina à comunidade acadêmica da Rede Metodista, a ser realizado durante o primeiro             
semestre de 2021.  

 

1. A universidade 

A Fundación Universitaria del Área Andina é uma Instituição de Ensino Superior localizada             
na Colômbia, com sede principal em Bogotá. Conta hoje com mais de 27 mil alunos               
matriculados e 70 mil graduados em seus mais de 35 anos de funcionamento. 

Com cursos presenciais e virtuais, a universidade é uma das mais importantes do país e               
contribui para seu desenvolvimento social e econômico. 

 
2. Objetivo e estrutura do curso 

Organizado em reuniões online, esse curso é voltado àqueles que nunca estudaram espanhol,             
ou estudaram muito pouco, e desejam iniciar seus estudos no nível básico. 

São doze (12) vagas oferecidas de forma gratuita em uma turma única para a Rede Metodista. 

As aulas do curso ocorrerão às quartas e sextas-feiras das 18:00 às 19:00, nos meses de março                 
a maio, por meio de uma plataforma online a ser definida. 

 
3. Elegibilidade 

Para participar do curso, os interessados devem cumprir os seguintes requisitos: 

● Ser aluno ou professor da Rede Metodista; 
● Estar pelo menos no segundo semestre da graduação; 
● Ter nível zero ou iniciante em espanhol; 
● Ter disponibilidade para frequentar as aulas no horário e dias determinados. 



 

 

 

 

4. Critérios de seleção 

Os participantes serão selecionados pelos seguintes critérios: 

● Preenchimento correto da ficha de inscrição e envio do histórico escolar; 
● Professores terão preferência  nesta  primeira experiência; 
● Alunos que tiverem as maiores notas (médias gerais) em termos de classificação, até             

chegar a 12ª colocação. 

 
5. Cronograma 

Término das inscrições: 10.03.2021 

Início do curso: 15.03.2021 

Previsão de término do curso: 21.05.2021 

 
6. Inscrição 

Os interessados devem preencher o ficha de inscrição pelo link abaixo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1u62KHOjidWj1zDATTMzOm4T4xs2lHDAv
a2ZyZmwmmmiYUA/viewform?usp=pp_url  

 

Não há custo para inscrição e participação no curso. 

 

No caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail internacional@unimep.br.  

 

 

 

Piracicaba, 02 de março de 2021. 

Assessoria de Relações Internacionais 
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