Edital de Matrícula dos Cursos Livres

EDITAL DE MATRÍCULA PARA O 2º SEMESTRE DE 2022
Os Cursos Livres de Línguas Estrangeiras ofertarão Cursos Online e Cursos
Presenciais no 2º semestre de 2022.
Os Cursos Online continuarão a oferecer aos alunos acesso a vídeoaulas de todas
as unidades do livro didático e aula ao vivo (live) com os professores 1 vez por semana.
Os Cursos Presenciais serão ministrados nas salas de aulas dos CursosLivres, nos
altos do Instituto de Letras e Comunicação/UFPA.
Escolha seu horário, matricule-se e venha aprender uma língua estrangeira na UFPA
ou na comodidade de sua casa, através de nossos Cursos Online.

CURSOS ONLINE e PRESENCIAIS
MATRÍCULAS - a partir de 09h do dia 01 a 09/08/2022 no site:
http://cursoseventos.fadesp.org.br/ (Acessar o site utilizando os navegadores Chrome e Firefox)
Inglês: 1º ao 7º nível
Francês: 1º ao 7º nível
Espanhol: 1º ao 7º nível
Inglês Instrumental
Conversação – Básico e Avançado
Introdução ao Árabe online
OBS.: ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS ONLINE, NÃO PODERÃO MIGRAR PARA
TURMAS PRESENCIAIS.

INÍCIO DAS AULAS: 16/08/2022
ENCERRAMENTO DO SEMESTRE: 17/12/2022

PARA TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS NOS CURSOS LIVRES:
*** A matrícula que não for paga até o dia do vencimento, indicado no boleto bancário, será cancelada.
INVESTIMENTO NOS CURSOS ONLINE OU PRESENCIAL:
O valor total dos Cursos 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 inadimplente não terá direito à renovação de sua matrícula.
2) Não será permitida a matrícula de alunos que não tem Ensino Médio completo.
3) Não será permitida a inscrição em mais de uma turma de uma mesma língua.
4) É de inteira responsabilidade do aluno, certificar-se de que foi aprovado no nível anterior antes de
efetuar a sua matrícula no semestre corrente.
5) Terá a matrícula cancelada, sem direito a ressarcimento, o aluno que, sem ter sido aprovado em
nível anterior, inscrever-se no nível subsequente.
6) Estudantes beneficiados com bolsas dos CLLE E PROLÍNGUAS devem se matricular pelo site e
enviar o boleto bancário para recadastramento da bolsa, antes do vencimento do boleto, para
(cursoslivresufpa@gmail.com). O não recadastramento implica na perda da bolsa.
7) Em caso de desistência ou cancelamento do curso, antes do início das aulas, o aluno tem direito à
devolução integral do valor pago a título de matrícula. O trancamento do curso e o pedido de
ressarcimento deve ser feito através do preenchimento do protocolo geral online, no site dos
Cursos Livres (www.clleufpa.wix.com/cursoslivres) antes do início das aulas.
8) Alunos Novos que desejam ingressar em Cursos regulares de Inglês, Francês ou Espanhol e que não
fizeram o teste de nivelamento, só poderão se matricular no nível 1.
9) Terá a matrícula cancelada, sem direito a ressarcimento, o novato que não se submeteu ao teste
de nivelamento, no caso de matrícula do 2º ao 7º nível de Inglês, Francês ou Espanhol.
10) A mudança de turma e horário será possível somente em caso de vaga disponível. O pedido de
troca de turma deverá ser feito via protocolo geral online no site dos Cursos Livres
(www.clleufpa.wix.com/cursoslivres).
11) Não será permitido transferência de alunos dos Cursos Online para os Cursos Presenciais.
12) A frequência mínima exigida é de 75% da carga horária total do curso. A excedência do limite de
faltas implica em reprovação por falta.
13) Em caso de desistência do curso durante o andamento do semestre, o aluno deverá solicitar
cancelamento do curso, via protocolo geral online no site dos Cursos Livres
(www.clleufpa.wix.com/cursoslivres), a fim de não gerar cobranças indevidas.
14) Vencimento dos boletos das 04 mensalidades para o dia 10 de cada mês, conforme modalidade de
investimento.
15) Turmas com menos de 10 alunos serão canceladas e a taxa de matrícula será devolvida.
16) Os alunos matriculados na modalidade Online devem aguardar e-mail de apresentação do professor
com o link de acesso para as aulas antes do início das aulas (o envio será feito para o mesmo e-mail
cadastrado no sistema da Fadesp).

*Todas as matrículas deverão ser feitas no site:
http://cursoseventos.fadesp.org.br/
Contatos: 3201-7524 / / cursoslivresufpa@gmail.com / / www.clleufpa.wix.com/cursoslivres / /
http://cursoseventos.fadesp.org.br/ / /
www.facebook.com/CursosLivresDeLinguasEstrangeirasFalemUfpa

