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1º SEMESTRE DE 2013

NIVELAMENTO
Inglês, Francês e Espanhol (2º ao 7º nível)
Inscrição: 07 a 17 de janeiro de 2013 (secretaria dos CLLE) das 09h às 16h
Taxa: R$ 10,00 (dez reais) | Documento: carteira de identidade
Obs: Não serão aceitas inscrições no dia da realização da prova
Teste: 22/01/2013 |Hora: 14h | Resultado: 25/01/2013
Matrículas: Inglês Instrumental presencial e online (inglês e francês) e português para estrangeiros:
de 21 a 27/01/2013 | Inglês, Francês e Espanhol: 1º nível: de 28/01 a 3/02 | 2º, 3º e 4º níveis: de
04 a 10 /02/2013 | 5º, 6º e 7º: de 11 a 17/02/2013
Documentos: Cópia da Identidade e do comprovante de conclusão do ensino médio, que deverão ser
entregues na secretaria dos CLLE.
*As matrículas que não forem pagas até o dia do vencimento indicado no boleto bancário serão
canceladas e as vagas serão novamente disponibilizadas no site da FADESP.
*Estudantes beneficiados com bolsas dos CLLE devem trazer o boleto bancário para recadastramento
antes do vencimento do boleto.
Reabertura de matrículas para vagas ainda disponíveis: a partir do dia 18 de fevereiro até o dia 23 de
fevereiro de 2013 (para todos os níveis).
*Todas as matrículas deverão ser feitas no site: www.fadesp.org.br
Investimento dos cursos:
• Inglês, francês e espanhol (curso regular):01 parcela de R$ 130,00 + 04 parcelas de R$ 65,00
• Instrumental Online:01 parcela de R$ 150,00 + 03 parcelas de R$ 120,00
• Instrumental Presencial: 02 parcelas de R$ 195,00
• Português para Estrangeiros: Curso intensivo: 03 parcelas de R$ 400,00 (aulas de 2ª a 6ª)
Nível 1 : 03 parcelas de R$250,00 (aulas 2x na semana)
Das disposições gerais:
1) O aluno inadimplente não terá direito à renovação de sua matrícula; 2) Não será permitida a
inscrição em mais de uma turma; 3) O teste de nivelamento é obrigatório para aluno novato que
ingressa a partir do 2º nível; 4) Terá a matrícula cancelada o aluno que, sem ter sido aprovado em
nível anterior, inscrever-se no nível subsequente e o novato que não se submeteu ao teste de
nivelamento, no caso de matrícula a partir do 2º nível; 5) Mudança de turma e horário somente em
caso de vaga disponível, mediante autorização da coordenação, pagamento de taxa de transferência e
apresentação de justificativa escrita. Não serão aceitos pedidos de transferência após o primeiro mês
de aulas; 5) Em caso de desistência do curso, o aluno deverá protocolar pedido de cancelamento, no
protocolo do Instituto de Letras e Comunicação; 5) Em caso desistência no primeiro mês do curso, o
aluno poderá solicitar, via protocolo do Instituto de Letras e Comunicação, devolução de 50% da
primeira parcela, desde de que o faça até a segunda aula do curso.
INÍCIO DAS AULAS: 25 de fevereiro de 2013 (Espanhol, Francês, Inglês e Português p/ estrangeiros
nível 1) | 04 de março de 2013 (Curso Intensivo de Português Língua Estrangeira)
Contatos: 3201-7524 /32017523 cursoslivres@ufpa.br/ www.cursoslivresonline.com.br/
www.fadesp.org.br

OFERTA DE BOLSAS DOS CLLE
Os alunos que desejam concorrer a bolsas nos CLLE devem entregar suas
solicitações na secretaria dos CLLE, no período de 7 a 11 de janeiro de 2013,
de 9h às 16h. Poderão concorrer alunos da UFPA e da comunidade externa de
comprovadas carência financeira (renda familiar até dois salários mínimos) e
excelência acadêmica.
DOCUMENTOS A APRESENTAR PARA PEDIDO DE BOLSAS
a) Cópia do RG
b) Cópia do CPF
c) Cópia do comprovante de residência atualizado (conta de luz, água ou
telefone)
d) Cópia do comprovante de matrícula atualizado
e) Histórico escolar atualizado
f) Cópia do(s) comprovante(s) de renda familiar
g) Atestado de Conclusão de Ensino Médio

CRITÉRIOS DE MANUTENÇÃO DE BOLSAS
a) Ser aprovado com o conceito BOM ou EXC
b) Manter o percentual mínimo de 75% de frequência
c) Não abandonar ou trancar o curso
d) Recadastrar-se semestralmente

RESULTADOS
O resultado da seleção de novos bolsistas será divulgado no quadro de avisos dos
CLLE no dia 18/01/2013
Contatos: 3201-7524 /32017523 cursoslivres@ufpa.br/ www.cursoslivresonline.com.br/
www.fadesp.org.br

