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EDITAL DE MATRÍCULAS DO PROJETO ‘CURSO LIVRE DE ALEMÃO’
PARA O CURSO PRESENCIAL E/OU ONLINE (Agosto-Dezembro /
2022)
A Coordenação do Projeto de Extensão ‘Curso Livre de Alemão’ torna público a abertura de
vagas e matrículas para o Curso Regular de Língua Alemã, ofertado pela Faculdade de Letras
Estrangeiras Modernas (FALEM/ILC/UFPA).
1. Objetivo do Projeto Curso Livre de Alemão:
O objetivo do Curso Livre de Alemão é oportunizar o processo de ensino/ aprendizagem da
língua alemã como língua estrangeira (ALE/DaF) mediante as atividades nas modalidades
PRESENCIAL e/ou ONLINE.
2. Público Alvo:
Comunidade interna (agentes universitários, estagiários, docentes, discentes da Graduação e
Pós-graduação); comunidade externa da UFPA e demais interessados pelos conhecimentos
linguísticos do referido idioma.
3. Período de Divulgação:
A divulgação das turmas ofertadas para o Curso Livre de Alemão está prevista para o período
de 25 até 31 de julho de 2022, sendo feita, preferencialmente, pelos sites da FADESP
(http://cursoseventos.fadesp.org.br/gui/PortalCursosEventos.aspx#) 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/Matrícula:
As inscrições/matrículas vão de 01 até 16 de agosto de 2022 e são feitas pelo siteda FADESP
(http://cursoseventos.fadesp.org.br/gui/PortalCursosEventos.aspx#).
- Os alunos novos que desejam ingressar no Projeto a partir dos níveis 2 ao 6, devem realizar o
Teste de Nivelamento contido no sítio eletrônico da Editora Hueber e enviar para a
Coordenação do Curso o resultado do teste como estáindicado no próprio site:
https://www.hueber.de/schritte-international-neu/oet?niveau=a11.

5. Período das Aulas do Curso Regular:
As aulas do Curso Livre de Alemão serão realizadas no período de 30 de agosto até 17 de
dezembro de 2022, nos dias de terças-feiras às sextas-feiras (14h00-18h00) e aos sábados
(09h00-13h00).
Critérios para Aprovação no Nível Cursado: Além da frequência mínima exigida que é de 75%
da carga horária total do nível cursado, o Curso Livre de Alemão depreende a participação dos
alunos nas atividades avaliativas, como testes e trabalhos propostos pelo professor, de modo
a assegurar a aprovação do aluno no nível cursado e a progressão para o nível seguinte.
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6. Quantidade de Níveis e Turmas:
Para o Curso Regular do período 2022.2 são ofertadas 8 turmas de Língua Alemã
distribuídas entre os quatro subníveis (Nível 1, 2, 3 e 4) de formação linguística básico,
conforme o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (CONSELHO DA EUROPA,
2001).

Serão ofertadas as seguintes turmas:
Nível 1- N1T1 TERÇA E QUINTA, 14:00 às 16: 00 (PRESENCIAL)
Nível 1- N1T2 TERÇA E QUINTA, 14:00 às 16: 00 (ON-LINE)
Nível 1- N1T3 QUARTA E SEXTA, 14:00 às 16: 00(PRESENCIAL)
Nível 1- N1T4 SÁBADO 14:00 às 18:00 (ON-LINE)
Nível 2- N2T1 SEXTA 14:00 às 18:00 (PRESENCIAL)
Nível 2- N2T2 SÁBADO 14:00 às 18:00 (ON-LINE)
Nível 3- N3T1 SÁBADO 09:00 às 13:00 (ON-LINE)
Nível 4- N4T1 SÁBADO 09:00 às 13:00 (ON-LINE)

7. Número de Vagas:
Os cursos presencial e/ou online em Língua Alemã terão, no mínimo, 10 alunos e no máximo,
20 alunos, sendo que o número de vagas ofertadas para o semestre compreende a totalidade
de 160 vagas.
8. Carga Horária:
A duração de um Nível no Curso Livre de Alemão compreende a carga horária total de 60 horasaula para cada nível/turma, sendo que essas horas serão distribuídas em 01 encontr semanal de
04 horas de aula presencial e/ou online ou dois encontros semanais de duas horas cada.
9.Investimento do Curso:
O valor do investimento total é de R$ 350,00 por cada nível do curso, 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.
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10.Investimento do Curso:
O valor do investimento total é de R$ 350,00 por cada nível do curso, 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.
11.Equipamentos e Material Didático:
- O curso tem como base o livro Schritte International NEU, níveis 1, 2, 3 e 4 que pode ser
comprado nas livrarias do Campus Guamá ou na livraria SBS (Av. Conselheiro Furtado,
Belém/PA). O material didático é indicado pelo Curso Livre de Alemão e não está incluso na
taxa de inscrição.
Observação: Para o aluno que optar pela modalidade online, sugere-se que 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.
12.Do pedido de desistência. Do cancelamento do curso. Do ressarcimento do valor da
inscrição:
12.1Em 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).
12.2Caso o pedido de desistência seja feito após o início das aulas, não haverá devolução do
valor da inscrição em nenhuma hipótese.
12.3Em 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.
13. Para informações adicionais, contatar:
- Secretaria do Curso Livre de Alemão: Sala 17 da Faculdade de Letras Estrangeiras
Modernas/UFPA, como Leandro Carneiro Oliveira;
- Horário de atendimento presencial: Terças-feiras e Quintas-feiras (14h00-18h00).
- Contato por e-mail: ufpacursolivrealemao@gmail.com.

Belém-PA, 25 de julho de 2022.
Curso de Letras-Alemão-Faculdade de Letras Estrangeiras Modernas – FALEM/UFPA
Profa. Dra. Rosanne Cordeiro de Castelo Branco
Coordenadora do Projeto Curso Livre de Alemão

