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Entre 10 e 20 de julho de 2012, estarão abertas as inscrições para o Curso iVale! – Espanhol 
para Docentes e Funcionários. 
 
O curso iVale! – resultado de uma parceria entre a Universidade de São Paulo e o Santander 
Universidades – visa disseminar o idioma espanhol e os valores das culturas dos países de 
língua espanhola no Brasil. 
 
Desenvolvido por professores da USP, este curso permite que o aluno acesse as aulas 
conforme sua disponibilidade de tempo e ritmo de aprendizagem. 
 
O curso é gratuito fica disponível durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, aguardando o 
acesso do aluno, que determina o ritmo de estudo. 
 
Conteúdo 
 
O curso está organizado em 10 módulos de 6 horas de duração, estruturados em três 
unidades didáticas de 2 horas, que apresentam uma função comunicativa cada uma. 
 
Desta forma, o curso apresenta 30 funções comunicativas que fazem parte da metodologia 
do Quadro Comum Europeu de referência para línguas estrangeiras, no nível A1. 
 
O curso contém exercícios de compreensão auditiva, leitura, escrita e gramática à cultura dos 
países de língua espanhola. A riqueza cultural do programa é contemplada ainda com a 
explicação das principais variações regionais dos idiomas. 
 
Além de animações multimídias e áudios de nativos de vários países de língua espanhola, há 
jogos, trilhas e efeitos sonoros que tornam as aulas mais agradáveis e de fácil compreensão.  
 
Também estão disponíveis traduções automáticas de comando e um sistema de memória que 
garantirá que o aluno retome o curso do ponto que parou. 
 
Carga horária: 60 horas 
 
Metodologia 
 

O curso será realizado inteiramente a distância. 

Cada unidade de estudo inicia-se com um caso animado com áudio apresentando as funções 
comunicativas, das quais serão extraídos, no interior de cada unidade, o vocabulário, a 
cultura, a gramática e o léxico. 

Objetivos 
 

1. Reconhecer palavras e expressões básicas que se usam habitualmente em relação a si 
mesmo, à família e entorno imediato; 

2. Compreender palavras e nomes conhecidos e frases muito simples, por exemplo, as que se 
encontram em catálogos e cartazes; 

3. Participar de conversações simples sobre temas habituais ou necessidades imediatas, 
descrever o lugar onde mora e as pessoas que conhece; 
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4. Escrever postais e e-mails simples, preencher formulários com dados pessoais, nome, 
nacionalidade, endereço e etc. 
 
Público-alvo 
 

O curso é destinado aos docentes e funcionários da área de Relações Internacionais, indicados 
por suas unidades. 

Número de vagas 
 

500 vagas (200 para docentes e 300 para funcionários técnico-administrativos). 

Modo de inscrição 
Docentes 
 
A inscrição pode ser feita entre 10/07/2012 e 20/07/2012, até às 23h59. 
Para candidatar-se a uma vaga no iVale!, clique no link abaixo a partir do dia 10/07. Tenha 
em mãos seu número USP. 

https://uspdigital.usp.br/mundus/editalcursolistar?codmnu=2072 
 
Funcionários 
 

O Dirigente da Unidade/órgão da USP ficará encarregado de indicar os funcionários que 
realizarão o curso. 

Unidades USP – com a indicação da Diretoria, a CRint local ou o responsável pela área de 
Relações Internacionais da Unidade fará a inscrição dos funcionários indicados no Sistema 
Mundus. As inscrições podem ser feitas entre 10/07/2012 e 20/07/2012, até às 23h59. 
Órgãos USP – enviar ofício de indicação à VRERI até 13/07/2012. 
 
ATENÇÃO: A INSCRIÇÃO SERÁ EFETIVADA APENAS SE O CADASTRO DOS DADOS PESSOAIS DO 
SERVIDOR ESTIVER COMPLETO E ATUALIZADO NO SISTEMA MARTE. PARA ATUALIZAR O 
CADASTRO, O SERVIDOR DEVERÁ COMPARECER AO DEPARTAMENTO PESSOAL DA 
UNIDADE/ÓRGÃO. 
 
Informações práticas 
 
Prazo do Curso 
 
O curso ficará disponível durante 180 dias. Após essa data a senha expira e o aluno não terá 
mais acesso. 
 

Após o envio do login e senha ao selecionado, o aluno terá o prazo de até 15 (quinze) dias 
para se cadastrar e iniciar o curso. 

Certificado de Conclusão 
 

A certificação será fornecida pela Universia e pela España Aqui (centro examinador da 
Universidade Pontifícia de Salamanca no Brasil). 

 

https://uspdigital.usp.br/mundus/editalcursolistar?codmnu=2072
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Recebimento de senha e login 
 

O envio de senha e login, bem como de outras informações, será feito ao endereço eletrônico 
cadastrado no Sistema Marte. 

Início do curso: 2012 
 
Desistências e interrupções 
 
Devem ser comunicadas imediatamente à Vice-Reitoria Executiva de Relações Internacionais 
(VRERI), por meio do e-mailvale@usp.br. 
 
Dúvidas – vale@usp.br 
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