
 

Núcleo de Idiomas UFPA Altamira 
Curso Livre de Língua Inglesa e Libras-CLLIL 

 

EDITAL DE MATRÍCULA PARA O 1º SEMESTRE DE 2021 

As aulas presenciais na UFPA continuam suspensas, por esse motivo os Cursos 

Livres de inglês e Libras serão ofertados somente online no 1º semestre de 2021. Os 

Cursos online oferecerão a alunos e alunas acesso a videoaulas de todas as unidades do 

livro didático e aulas ao vivo (lives) 1 vez por semana.  

Escolha seu horário, matricule-se e venha estudar uma nova língua na UFPA 

Altamira, sem sair de casa. 

 

MATRÍCULAS: do dia 09/02 a 18/02/2021 no site: www.portalfadesp.org.br  

➢ Inglês online: Níveis 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

➢ Inglês Instrumental online: foco nas habilidades de leitura, interpretação e escrita. 

➢ Libras: Níveis Básico 1, Básico 2 e Intermediário.  

 

PERÍODO DAS AULAS: 22/02 a 30/06/2021 

 
PARA TODOS MATRICULADOS NOS CURSOS LIVRES: 
 
A matrícula que não for paga até o dia do vencimento, indicado no boleto bancário, será acrescida 

de encargos. Se a matrícula não for paga até o dia 19/02/2021, a mesma será cancelada.  

 
INVESTIMENTO DOS CURSOS: 
 
Inglês, Inglês Instrumental e Libras (curso regular-modalidade online): O valor do Curso total é 

de R$ 430,00 por semestre: 01 parcela de R$ 150,00 + 04 parcelas de R$ 70,00.  

 

Das disposições gerais: 

1) O aluno/a aluna inadimplente não terá direito à renovação de sua matrícula. 

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

3) É de inteira responsabilidade do aluno/da aluna certificar-se de que foi aprovado/aprovada no 

nível anterior antes de efetuar a sua matrícula no semestre corrente. 

4) Estudantes beneficiados com bolsas dos CLLIL devem se matricular pelo site e enviar o boleto 

bancário para recadastramento da bolsa, antes do vencimento do boleto, para 

(cursolivreadm@hotmail.com). O não recadastramento implica na perda da bolsa. 

4.1) A seleção de bolsistas será regida por edital próprio divulgado no mesmo período e mesmos 

canais deste edital de matrículas. 

http://www.portalfadesp.org.br/


5) Em caso de desistência ou cancelamento do curso, antes do início das aulas, o aluno/a aluna 

tem direito à devolução integral do valor pago a título de matrícula. O trancamento do curso e o 

pedido de ressarcimento devem ser feitos via e-mail (cursolivreadm@hotmail.com), antes do início 

das aulas. 

6) Sobre o nivelamento: o nivelamento será necessário apenas para quem deseje ingressar num 

nível diferente do 1/iniciante de inglês ou Libras. Para os que desejarem iniciar o curso a partir do 

2º nível, seguem as instruções: 

Inscrição: 02/02 a 04/02/2021 (via e-mail: cursolivreadm@hotmail.com).  

As provas de nivelamento acontecerão entre os dias 05/02 e 06/02/2021.  

Resultado: a partir do dia 08/02/2021 via e-mail. 

Importante: só faça sua matrícula após o resultado do nivelamento 

7) Terá a matrícula cancelada, sem direito a ressarcimento, o aluno/a aluna que, sem ter sido 

aprovado/aprovada em nível anterior, inscrever-se no nível subsequente.  

8) Terá a matrícula cancelada, sem direito a ressarcimento, o/a ingressante que não se submeteu 

ao teste de nivelamento, no caso de matrícula a partir do 2º nível. 

09) A mudança de turma e horário será possível somente em caso de vaga disponível. O pedido 

de troca de turma deverá ser feito via e-mail (cursolivreadm@hotmail.com). 

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

de faltas implica em reprovação por frequência.  

11) Em caso de desistência do curso durante o andamento do semestre, o aluno/a aluna deverá 

solicitar cancelamento do curso via e-mail (cursolivreadm@hotmail.com), a fim de não gerar 

cobranças indevidas. 

12) Vencimento dos boletos das 04 mensalidades para o dia 10 de cada mês, conforme 

modalidade de investimento.  

13) Turmas com menos de 15 pessoas inscritas serão canceladas. 

 

*Todas as matrículas deverão ser feitas no site: www.portalfadesp.org.br  

 

Contatos: 

Telefone: (93) 2122-0536 

E-mail: cursolivreadm@hotmail.com 

Site: http://cllil.ufpa.br/ 

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

Instagram: @cursolivreufpaatm 
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