
 
Universidade Federal do Pará 

Campus Universitário de Altamira 

Curso Livre de Língua Inglesa e Libras-CLLIL 

EDITAL DE MATRÍCULA PARA O 1º SEMESTRE DE 2020 NOS CURSOS DE LÍNGUA INGLESA E 

DE LIBRAS SOMENTE PARA O PRIMEIRO NIVEL  

 

1 - SOBRE AS MATRÍCULAS:  

A partir do dia 16/10/2019 até 16/11/2019, para início das aulas em fevereiro de 2020, no site: www.fadesp.org.br  

*** A matrícula que não for paga até o dia do vencimento será cancelada e a vaga, reofertada, conforme previsto 

no Edital. 

*A data para a reabertura das matrículas para as vagas remanescentes (se houver) será divulgada em nosso web 

site e na nossa página do facebook. 

Web site: www.cllil.ufpa.br  

Página do Facebook: https://www.facebook.com/cursolivreingleselibrasatm/?ref=bookmarks 

2 - SOBRE OS CURSOS DE LÍNGUA INGLESA E O DE LIBRAS: 

O CURSO DE LÍNGUA INGLESA é presencial e composto por 07 semestres (3 anos e meio) que permitem 

aos alunos desenvolverem as quatro habilidades básicas (ouvir, compreender, falar e escrever) através do 

Método Comunicativo. Este é um método para o ensino de línguas que enfatiza a interação com o meio de ensino 

como também o seu objetivo final.  

O CURSO DE LIBRAS é presencial e composto por 05 semestres (dois anos meio). Este curso destina-se a 

ouvintes e baseia-se na perspectiva da abordagem comunicativa, utilizando-se do método de instrução, prática e 

produção em sinais pelos alunos (metodologia própria). Serão usados como suporte didático de ensino os livros 

“Aprendendo Língua Brasileira de Sinais como segunda língua” e “Ensino de libras: aspectos históricos e sociais 

para a formação didática de professores”, além de materiais visuais (vídeos) produzidos pelos próprios 

professores. 

3 - INVESTIMENTO NOS CURSOS: 

O valor do Curso semestral é de R$430, 00 sendo 01 parcela de R$150,00 (matrícula) + 04 parcelas de R$70,00 

ou à vista com 5% de desconto R$ 408,50. 

Das disposições gerais:  

1) O aluno inadimplente com a FADESP não conseguirá fazer a  renovação de sua matrícula.  

2) Não será permitida a inscrição em mais de uma turma, de uma mesma língua.  

3) A mudança de turma e horário será possível somente em caso de vaga disponível na turma desejada,  com 

pagamento de taxa de transferência de R$20,00 (por cada troca efetuada) e apresentação de justificativa 

http://www.fadesp.org.br/
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https://www.facebook.com/cursolivreingleselibrasatm/?ref=bookmarks


comprovada. Não será aceito pedido de transferência durante o período de matrícula e de reoferta. O aluno deverá 

apresentar-se na nova turma com autorização de transferência assinada pela coordenação do curso.  

4) A frequência mínima exigida é de 75% da carga horária total do curso. A excedência do limite de faltas implica 

em reprovação por falta. 

 5) Em caso de desistência do curso, o aluno deverá solicitar cancelamento na coordenação do curso, a fim de não 

gerar cobranças futuras.  

6) Em caso de desistência na primeira semana do curso, o aluno poderá solicitar, na coordenação dos Cursos 

Livres, a devolução de 50% da 1ª parcela, desde que o faça até a segunda aula do curso.  

7) Os cursos são completos e certificados pela Universidade Federal do Pará (UFPA) ao término de todos os 

módulos de cada língua. 

*Todas as matrículas deverão ser feitas no site www.fadesp.org.br. O mesmo também deve ser usado para 

impressão e atualização de boletos vencidos. 

Muito importante: o aluno deverá guardar seu número de registro e senha no ato da matrícula para poder acessar 

estes serviços. Os boletos NÃO são enviados por e-mail. 

6 - INÍCIO DAS AULAS DO CURSO DE 

LÍNGUA INGLESA: 

*Serão ofertadas 02 turmas do primeiro nível. 

Turma 01 primeiro nível: Terças e quintas (18:30 - 

19:50) 

De 11/02/2020 até 25/06/2020 

Turma 02 primeiro nível: Sábado (08:00 – 10:50) 

De 14/03/2020 até 27/06/2020 

7-INÍCIO DAS AULAS DO CURSO DE 

LIBRAS: 

*Será ofertada somente 01 turma do primeiro nível. 

Turma 01 primeiro nível: Somente na quarta-feira 

(19:00 - 21:40)  

De 05/02/2020 até 17/06/2020 

 

 

 

 

Horário de funcionamento da Coordenação do CLLIL: 

De segunda à sexta, de 14:00 às18:00  

Contatos: (093) 2122-0536 

Email: cursolivrealtamira@gmail.com 

Website: http://cllil.ufpa.br/ 

Facebook: https://www.facebook.com/cursolivreingleselibrasatm/ 
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