Universidade Federal de Pelotas
Centro de Letras e Comunicação
EDITAL 01/2019

INSCRIÇÕES PARA INGRESSO NO CURSO APRENDENDO INGLÊS ATRAVÉS DA
LEITURA DE TEXTOS E IMAGENS

A coordenação do Centro de Licenciatura em Letras – Português e Inglês da Universidade Federal de
Pelotas torna público que estarão abertas, de 16 a 30 de setembro de 2019, as INSCRIÇÕES PARA
INGRESSO NO CURSO APRENDENDO INGLÊS ATRAVÉS DA LEITURA DE TEXTOS E
IMAGENS.

1. Das inscrições:
a)
As
candidaturas
online
serão
realizadas
através
do
endereço
https://forms.gle/Ru71TULuKsfpkAZN7, a partir da 0h1min do dia de 16 de setembro até às 23h59
do dia 30 de setembro de 2019.
b) Candidaturas fora desse período NÃO serão consideradas válidas.
c) Os candidatos poderão se inscrever somente em UMA DAS TURMAS oferecidas, utilizando seu
CPF apenas uma única vez.
d) A idade mínima para participar dos cursos é de 16 anos. Não há qualquer outro pré-requisito para
a inscrição.
2. Das vagas
a) O curso oferecerá 60 (sessenta) vagas, conforme indica o anexo.
b) O curso é gratuito e terá um total de 16 horas com certificação.
c) As vagas serão preenchidas por ORDEM DE INSCRIÇÃO.
d) Cada uma das três turmas ofertadas contará com uma lista de 10 suplentes.
e) A lista com o nome dos selecionados e suplentes será divulgada no site da UFPel
(http://portal.ufpel.edu.br/) e do Centro de Letras e Comunicação (http://wp.ufpel.edu.br/clc) no dia
2 de outubro.
f) É necessário o mínimo de 06 (seis) alunos/as para a efetiva abertura de turma.

3. Das matrículas
a) A confirmação de matrícula será realizada no primeiro dia de aula, 05 de outubro de 2019.
b) Neste dia os candidatos deverão apresentar documento com foto.
c) Caso o candidato/a não compareça nos dois primeiros encontros (05 e 19 de outubro), dar-se-á a
chamada dos suplentes previamente listados.

4. Das aulas
a) As aulas serão semanais com carga horária de 2h.
b) As aulas terão início no dia 05 de outubro, com término previsto para o dia 07 de dezembro.
c) O material didático será constituído por uma compilação de textos e atividades pedagógicas de
leitura.

5. Dos certificados
a) Receberão certificados aqueles alunos que tiverem frequência de 75% da carga horária total.
b) Prazo para entrega: os certificados estarão disponíveis nos dois semestres subsequentes, conforme
prazo deliberado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PREC).

6. Cronograma
1. Publicação do edital
2. Período de inscrições
3. Divulgação do resultado
4. Início das atividades
5. Término das atividades

DATA
10 de setembro de 2019
16 a 30 de setembro
02 de outubro
05 de outubro
07 de dezembro

7. DISPOSIÇÕES FINAIS
a) A inscrição no Edital implica o conhecimento e tácita aceitação das condições estabelecidas neste
documento.
b) A UFPel se reserva ao direito de suspender, interromper, retomar ou cancelar este Edital a qualquer
momento, de acordo com a sua oportunidade e conveniência, sem gerar quaisquer expectativas e/ou
indenizações aos inscritos.
c) Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de Licenciatura em Letras – Português
e Inglês.

d) Esclarecimentos podem ser solicitados via e-mail: olivafm@gmail.com

Pelotas, 10 de setembro de 2019.

Flávia Medianeira de Oliveira
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Letras - Português e Inglês

ANEXO

TURMA
Turma 1
Turma 2
Turma 3

Nº DE VAGAS
20
20

DIA
sábados
sábados

HORÁRIO
Das 9h às 11h
Das 9h às 11h

20

sábados

Das 9h às 11h

*Campus Porto, Rua Gomes Carneiro, nº 01
*Prédio da Justiça do Trabalho, Rua Lobo da Costa, nº 585

LOCAL
Campus Porto, sala 112*
Justiça do Trabalho, sala
304*
Campus Porto, sala 216

