UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
DEPARTAMENTO DE LETRAS ESTRANGEIRAS MODERNAS

Edital DLEM nº 02/2018

Abertura de vagas para cursos de extensão em Línguas Estrangeiras (PRODELE)

A Chefe do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas do Centro de Ciências
Humanas Letras e Artes (DLEM/CCHLA), em parceria com o Pró-Reitor de Extensão e
Assuntos Comunitários (PRAC/UFPB) no uso de suas atribuições legais, torna pública a
abertura de matrículas para os cursos de extensão em Língua Estrangeira para a
comunidade acadêmica e geral, de acordo com as normas contidas neste Edital.

1. Das disposições preliminares
1.1 Serão oferecidas, em caráter excepcional, 20 (vinte) turmas de Línguas Estrangeiras
durante o período letivo compreendido entre março e julho de 2018, segundo a seguinte
distribuição: seis turmas de Língua Espanhola – níveis1, 2, 3 e 4; seis turmas de Língua
Francesa – níveis 1, 2, 3 e 4 e Instrumental; oito turmas de Língua Inglesa – níveis 1, 2,
3 e 4.
1.2 Cada turma contará com 25 (vinte e cinco) vagas.
1.3 Será formado cadastro reserva de 10 (dez) vagas para cada turma.
1.4 Os cursos contarão com a participação dos alunos do curso de Letras da UFPB.

2. Dos requisitos para inscrição
2.1 Os cursos serão ofertados à comunidade acadêmica e externa à Universidade.
2.2 Os interessados devem ter concluído o Ensino Médio e possuir disponibilidade de
horário nos dias em que as aulas serão ministradas, conforme quadro de horários no
Anexo 1 deste edital.

3. Das matrículas
3.1 As matrículas para os alunos veteranos, ou seja, os alunos que já cursaram os cursos
da extensão no ano de 2017 acontecerão nos dias 19 e 20 de fevereiro, das 14:00h às
17:00h.

3.2 As matrículas para alunos novatos dos cursos acontecerão nas seguintes datas: dia
26 de fevereiro de 2018 – Língua Inglesa; dia 27 de fevereiro de 2018 – Língua
Espanhola; dia 28 de fevereiro de 2018 – Língua Francesa, conforme os seguintes
procedimentos:
3.2.1 As matrículas nos cursos serão realizadas por ordem de chegada ao local de
inscrição previamente divulgado pelo Departamento de Letras Estrangeiras Modernas.
3.2.2 Haverá reserva de 5 vagas por turma para alunos dos cursos de Letras do
Departamento de Letras Estrangeiras Modernas.
3.2.3 Haverá reserva de 5 vagas por turma para alunos com deficiência. Caso essas
vagas não sejam preenchidas, elas poderão ser ocupadas pelos inscritos no cadastro
reserva, conforme 1.3.
3.2.4 A cada dia serão distribuídas, às 8h30m, 35 fichas por turma ofertada, para
ordenar a sequência de matrícula no local previamente informado.
3.2.5 A sequência de matrícula obedecerá a seguinte ordem: primeiro, serão chamados
os 5 primeiros candidatos da fila, de acordo com o item 3.1.2; em seguida, serão
chamados os 5 primeiros candidatos da fila, de acordo com o item 3.1.3. Após a
matrícula desses, seguir-se-á a sequência da fila até completar o número de vagas.
3.2.6 Os candidatos às vagas deverão, no ato da matrícula para as turmas de Língua
Espanhola, Língua Francesa e Língua Inglesa: a) entregar cópia de documento de
identificação com foto e cópia de documento comprovante de conclusão de Ensino
Médio; b) preencher ficha de matrícula e c) assinar documento de ciência e aceitação do
regulamento dos cursos.
3.3 Não será permitida a matrícula em mais de uma turma.
3.4 Não será cobrada, em caráter excepcional, taxa de matrícula ou de mensalidade
durante o período letivo de 2018.
3.5 Poderá ser realizado exame de nivelamento para os níveis 2, 3 e 4 de Língua
Inglesa, Espanhola e Francesa, em caso de não preenchimento da totalidade das vagas.
3.5.1 A data para inscrição de alunos que desejam submeter-se ao teste de nivelamento
será 21 de fevereiro, de 14:00h às 17:00h.
3.5.2 A data prevista para a entrevista de nivelamento será dia 22 de fevereiro de 2018,
às 14:00h.
3.5.2 Serão entrevistados candidatos na proporção de duas vezes o número de vagas
remanescentes para cada turma.

4. Do andamento das aulas
4.1 As listas oficiais com os alunos cujas matrículas foram confirmadas, bem como as
listas de cadastro reserva serão divulgadas no DLEM, no dia 13 de março de 2018.
4.2 As aulas do semestre de 2017.2 terão início no dia 05 de março de 2018, conforme
quadro de horários no Anexo 1 deste edital e serão finalizadas até o dia 22 de junho de
2018.

5. Da certificação
5.1 Os alunos que cumprirem com os requisitos mínimos para aprovação especificados
no regulamento dos cursos terão certificados com carga horária de 60 horas emitidos
pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários.

João Pessoa, 08 de fevereiro de 2018.

Ana Berenice Peres Martorelli
Chefe do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas
DLEM/CCHLA/UFPB

ANEXO 1 EDITAL DLEM nº 02/2018

Quadro de Horários das Turmas (2017.2)

Turma

Dias

Horário

Língua Espanhola –

Terças e Quintas

15h – 17h

Terças e Quintas

15h – 17h

Terças e Quintas

17h – 19h

Terças e Quintas

17h – 19h

Terças e Quintas

15h – 17h

Terças e Quintas

17h – 19h

Terças e Quintas

15h – 17h

Terças e Quintas

17h – 19h

Terças e Quintas

17h – 19h

Terças e Quintas

15h – 17h

Terças e Quintas

17h – 19h

Terças e Quintas

15h – 17h

– Segundas e Quartas

15h – 17h

– Segundas e Quartas

15h – 17h

– Segundas e Quartas

17h – 19h

– Segundas e Quartas

17h – 19h

nível 1 – turma A
Língua Espanhola –
nível 1 – turma B
Turmas de Língua
Espanhola

Língua Espanhola –
nível 1 – turma C
Língua Espanhola –
nível 2
Língua Espanhola –
nível 3
Língua Espanhola –
nível 4
Língua Francesa –
nível 1 – turma A
Língua Francesa –
nível 1 – turma B

Turmas de Língua
Francesa

Língua Francesa –
nível 2
Língua Francesa –
nível 3
Língua Francesa –
nível 4
Francês Instrumental
Língua

Turmas de Língua
Inglesa

Inglesa

nível 1 – turma A
Língua

Inglesa

nível 1 – turma B
Língua

Inglesa

nível 1 – turma C
Língua

Inglesa

nível 1 – turma D

Turmas de Língua
Inglesa

Língua

– Segundas e Quartas

15h – 17h

– Segundas e Quartas

17h – 19h

Inglesa

– Segundas e Quartas

15h – 17h

Inglesa

– Segundas e Quartas

17h – 19h

Inglesa

nível 2 – turma A
Língua

Inglesa

nível 2 – turma B
Língua
nível 3
Língua
nível 4

ANEXO 2 EDITAL DLEM nº 02/2018

Calendário das Matrículas

Atividade

Data

Matrícula dos alunos veteranos de

19 de fevereiro de 2018

Inglês, Espanhol e Francês
(alunos que já cursaram os cursos

Horário / Local

e

14:00h às 17:00h

20 de fevereiro de 2018

DLEM

em 2017.1)
Inscrição de alunos novatos para

21 de fevereiro de 2018

teste de nivelamento
(alunos que já cursaram língua
estrangeira

anteriormente

14:00h às 17:00h

e

DLEM

gostariam de avançar para os
níveis 2 ou 3 ou 4)
Teste de nivelamento para alunos

22 de fevereiro de 2018

novatos
Matrícula para os alunos novatos

Horário Agendado
Local a definir

23 de fevereiro de 2018

que se submeteram ao teste de

14:00h às 17:00h
DLEM

nivelamento
Matrícula para os alunos novatos

26 de fevereiro de 2018

de Inglês I
Matrícula para os alunos novatos

CCHLA 500
27 de fevereiro de 2018

de Espanhol I
Matrícula para os alunos novatos
de Francês I

8h30m

8h30m
CCHLA 500

28 de fevereiro de 2018

8h30m
CCHLA 500

