
 

 

 

PROGRAMA E2C 2020 

English to Connect, Communicate and Catalyze 

Introdução 

O Grupo +Unidos e o Consulado Geral dos Estados Unidos da América em São Paulo convidam 

organizações parceiras selecionadas a submeterem até 3 (três) nomeações para o processo 

seletivo da primeira fase do E2C, projeto de aprendizado de inglês direcionado ao público afro-

brasileiro. 

O objetivo deste projeto de, no mínimo, 200 (duzentas) horas de instrução direta, divididas em 

duas fases, é capacitar jovens profissionais e empreendedores afro-brasileiros a desenvolver 

habilidades linguísticas que poderão trazer valor para suas respectivas carreiras. Além da 

imersão, em inglês, que visa, aprimorar a proficiência do grupo selecionado do nível equivalente 

a A2 para  B1, de acordo com o CEFR (Common European Framework of Reference for 

Language), o projeto também visa promover diálogos com profissionais altamente treinados e 

investir em mentorias direcionadas às carreiras profissionais de cada aluno. 

A primeirafase do projeto contemplará um mínimo de 100 (cem) horas de instrução direta entre 

março e junho de 2020, bem como atividades extracurriculares. Já a segunda fase do projeto, 

também de 100 (cem) horas está prevista para o período entre agosto e dezembro, mês que 

deverá ocorrer a cerimônia final de encerramento e entrega dos certificados.  

Perfil dos candidatos 

Jovens profissionais e/ou empreendedores afro-brasileiros entre 18 e 35 anos de idade, com 

conhecimento da língua inglesa equivalente ao nível A2*, com disponibilidade e 

comprometimento para um programa de inglês durante os meses mencionados. As aulas serão 

ministradas no período noturno, com duração de duas horas, três vezes por semana. 

* De acordo com as diretrizes oficiais do CEFR, uma pessoa no nível A2 de inglês é capaz de: 

• entender frases e expressões frequentemente utilizadas ou relacionadas a áreas de 

relevância imediata (ex.: informação pessoal e familiar bem básica, compras, geografia 

local, emprego); 

• se comunicar durante tarefas simples e de rotina, sendo capaz de trocar informações 

curtas; 

• descrever em palavras simples aspectos da sua experiência, ambiente e assuntos de 

necessidade imediata. 

  



 

 

 

Processo seletivo  

As organizações parceiras selecionadas poderão submeter até 3 (três) nomeações de 

candidatos para participação do processo seletivo. As nomeações deverão ser feitas via 

preenchimento do formulário de inscrições, clique aqui para acessar. Os currículos deverão ser 

anexados no espaço específico para isso no formulário.  As inscrições poderão ser realizadas 

até o dia 26 de janeiro de 2020.   

Cronograma do projeto  

• 26 de janeiro de 2020 – Prazo para recebimento das inscrições; 

• De 27 de janeiro a 9 de fevereiro de 2020 – Avaliação das inscrições e definição dos 

semifinalistas; 

• De 10 a 21 de fevereiro de 2020 – Teste de nivelamento e proficiência dos candidatos 

semifinalistas; 

• 24 de fevereiro de 2020 – Anúncio dos candidatos selecionados; 

• 2 de março de 2020 – Início das aulas do primeiro semestre; 

o Os alunos terão aulas de 2h (duas horas) por dia, três dias na semana no 

período noturno (dias e horários a serem definidos). Ao longo do período, os 

alunos também participarão de atividades extracurriculares, como rodas de 

conversa com convidados externos, sessões sobre cultura,  instituições 

educacionais dos EUA, mentorias profissionais, etc. 

• 30 de junho de 2020 – Fim das aulas do primeiro semestre, completando 100 horas de 

instrução direta; 

• 3 de agosto de 2020 – Início das aulas do primeiro semestre; 

o A dinâmica de aulas será semelhante à do primeiro semestre 

• 10 de dezembro de 2020 – Fim das aulas do segundo semestre, completando 200 

horas de instrução direta. 

Observação: as datas deste edital poderão sofrer pequenas alterações, mas, neste caso,  

avisaremos todos os interessados via e-mail. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetXdYJitT6rXsEUp-ID4wwRdXvEylzGS_QV4Yo3Hs9Q-eVXQ/viewform

