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EDITAL DE MATRÍCULAS DO CURSO LIVRE DE ALEMÃO  

PARA O 2º SEMESTRE DE 2021 (2021/2) 
 
 

A Coordenação do Curso Livre de Alemão torna público a abertura de inscrições para 
os Cursos de Língua Alemã no 2º semestre de 2021, ofertadas pela Faculdade de Letras 
Estrangeiras Modernas (FALEM/ILC).  
 
1. Objetivo do Curso:  
O objetivo do Curso Livre de Língua Alemã é oportunizar a aprendizagem de uma língua 
estrangeira mediante a modalidade Online, considerando que as aulas presenciais na 
UFPA continuarem suspensas.  
 
2. Público Alvo:  
Comunidade Interna (Agentes Universitários, Estagiários, Docentes, Discentes da 
Graduação e Pós-graduação) e Comunidade Externa da UFPA. 
 
3. Período de Divulgação:  
A divulgação das turmas ofertadas para o Curso Livre de Língua Alemã está prevista 
para o período de 09 de julho até 21 de julho de 2021, sendo feita, preferencialmente, 
pelos sites da FADESP (https://www.portalfadesp.org.br/) e do Curso Livre de alemão 
(https://cla-ufpa.wixsite.com/cla-ufpa), bem como pela página do Facebook do Curso 
Livre de Alemão UFPA (https://www.facebook.com/ufpa.cla), dentre outros espaços.  
 
4. Período de Inscrição/Matrículas:  
As inscrições/matrículas vão de 22 de julho até 05 de agosto de 2021 e são feitas pelo 
site da FADESP (https://www.portalfadesp.org.br/).   
ATENÇÃO: Os alunos novos que desejam ingressar a partir dos níveis 2 ao 5 devem 

realizar o Teste de Nivelamento contido no sítio eletrônico da Editora Hueber 

(detentora do material didático utilizado) e enviar para a Coordenação do Curso o 

resultado do teste como está indicado no próprio site: https://www.hueber.de/schritte-

international-neu/oet?niveau=a11.  

 
5. Período das Aulas do Semestre:  
As aulas serão realizadas no período de 24 de agosto a 11 de dezembro de 2021. 
Critérios para Aprovação no Curso:  
A frequência mínima exigida é de 75% da carga horária total do curso. A excedência do 
limite de faltas implica reprovação por falta. 

https://www.portalfadesp.org.br/
https://cla-ufpa.wixsite.com/cla-ufpa
https://www.facebook.com/ufpa.cla
https://www.portalfadesp.org.br/
https://www.hueber.de/schritte-international-neu/oet?niveau=a11
https://www.hueber.de/schritte-international-neu/oet?niveau=a11
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6. Quantidade de Turmas e Níveis:  
Para o 2º SEMESTRE de 2020 são ofertadas 13 turmas de Língua Alemã distribuídas 
entre os cinco níveis (Nível 1, 2, 3, 4, e 5) de formação linguística e cultural.  
 
7. Número de Vagas:  
Os cursos online em Língua Alemã terão, no mínimo, 12 alunos e no máximo, 18 alunos, 
sendo que o número de vagas ofertadas para o semestre compreende a totalidade de 
234 vagas. 
 
8. Carga Horária:  
A duração de um Nível de Alemão compreende a carga horária total de 60 horas-aula 
para cada turma, sendo que essas horas serão distribuídas em 01 encontro de 04 horas 
de aula online semanal, através da Plataforma Google Meet, acrescidas de outras 2 
horas semanais para estudo autônomo e/ou realização de atividades avaliativas e 
complementares.  
 
9. Investimento do Curso:   
O valor do Curso total é de R$ 350,00 por semestre, sendo pagos em taxa única 
mediante o boleto gerado no ato da inscrição. O valor será emitido mediante boleto 
bancário com vencimento após a data de inscrição no site da FADESP.  
 
10. Cronograma de Turmas e Dias:  

As doze turmas preveem a seguinte distribuição entre os dias e horários da semana. 
 

Dia da Semana/Horário Nível/Turma Previsão de Início das 
Aulas 

Terça-feira (14-18h) Nível 1- 1 turma 
Nível 3 - 1 turma 

24/08/2021 

 Quarta-feira (14-18h) Nível 1 - 1 turma 
Nível 2 - 1 turma 

 25/08/2021 

 Quinta-feira (14-18h) Nível 1 - 1 turma 
Nível 2 - 1 turma 

26/08/2021 

Sexta-feira (9-13h)  Nível 2 - 1 turma  27/08/2021 

Sexta-feira (14-18h)   Nível 1 - 1 turma 
Nível 2 - 1 turma  
Nível 4 - 1 turma 

27/08/2021 

      Sábado (9-13h)  Nível 1 - 1 turma 
Nível 2 - 1 turma 
Nível 5 - 1 turma 

28/08/2021 

 
 
10. Equipamentos e Material Didático: 
 O curso tem como base o livro Schritte International NEU, níveis 1, 2, 3, 4, 5 que pode 
ser comprado nas livrarias do Campus Guamá ou na livraria SBS (Av. Conselheiro 
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Furtado, Belém/PA). O material didático é indicado pelo Curso Livre de Alemão e não 
está incluso na taxa de inscrição.   
Sugere-se que o aluno tenha a sua disposição um Computador, ou Notebook, ou Tablet 

com microfone e autofalantes ou fone de ouvido com microfone embutido e webcam, 

visando sua plena participação no curso.  

O uso do celular não é recomendado para as aulas no Curso Livre de Alemão.  

Ressalta-se que a gravação de aulas síncronas, seja parcial ou integral, assim como 
registros (captura de tela/fotos) são proibidos pelos alunos do curso, sem consenso do 
professores e participantes, considerando questões de uso de imagem e direitos 
autorais e/ou intelectuais decorrentes do contexto do ensino à distância. 
 
11. Do pedido de desistência. Do cancelamento do curso. Do ressarcimento do valor 
da inscrição: 
12.1. Em caso de desistência feito por aluno antes do início das aulas, o aluno tem direito 
a aproveitar integralmente o valor pago a título de matrícula para um próximo período 
do mesmo curso ou a receber de volta parte do valor pago, no importe de 70% (setenta 
por cento), equivalente a R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais). 
12.2. Caso o pedido de desistência seja feito após o início das aulas, não haverá 
devolução do valor da inscrição em nenhuma hipótese. 
12.3. Em qualquer hipótese de cancelamento da turma determinado por parte da 
Coordenação do Curso Livre de Alemão, inclusive pelo não atingimento do número 
mínimo de inscritos para viabilizar a realização do curso, os alunos terão direito à 
devolução integral do valor pago. 
 
12. Informações Adicionais, contatar:  
Secretário do Curso Livre de Alemão: Leandro Carneiro Oliveira:   
 - Contato por e-mail: ufpacursolivrealemao@gmail.com;  
 - Horário de atendimento: Terças-feiras a Sextas-feiras (14h00-18h00) e Sábados 

(9h00-13h00).  
     
 
 
 
 
Belém, 08 de julho de 2021. 
 
Profa. Dra. Cristiane Schmidt 
Curso de Letras-Alemão-FALEM/UFPA 
 
 

 
Coordenação do Curso Livre de Alemão 
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