Edital de Matrícula dos Cursos Livres
EDITAL DE MATRÍCULA PARA O 2º SEMESTRE DE 2017

2º semestre de 2013

NIVELAMENTO - (Não é necessário para alunos que desejam iniciar o curso no nível 1)
Inglês (2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º níveis)
Francês (2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º níveis)
Espanhol (2º, 3º, 4º, 5º,6º e 7ºníveis)
Taxa de inscrição: R$ 10,00 (dez reais)
Documentos Necessários: Documento de identidade com foto e Certificado de conclusão do Ensino Médio.
Inscrição: 26 a 30 de junho 2017 (na Secretaria dos CLLE) das 9h às 16h.
Obs.: Não serão aceitas inscrições no dia da realização prova.
Realização do teste: 04/07/2017.
MANHÃ: 9:00 às 12:00h para 2º e 3º nível de Inglês.
TARDE: 14:00 às 17:00h para 4º,5º,6º e 7º níveis de Inglês e para2º ao 7º níveis de Francês e Espanhol.
Resultado: 04/07/2016 a partir de 16h (consultar o site
www.cursoslivresonline.com.br/www.clleufpa.wix.com/cursoslivres)
MATRÍCULAS INGLÊS, FRANCÊS E ESPANHOL - a partir de 10h do dia 12/07/2017 no site:
www.fadesp.org.br(Acessar o site utilizando o navegador INTERNET EXPLORER)
1º nível: 12 a 14/07/2017
2º nível: 17 e 18/07/2017
3ºnível: 19 e 20/07/2017
4ºnível: 21 e 22/07/2017
5ºnível: 24 e 25/07/2017
6ºnível: 26 e 27/07/2017
7ºnível: 28/07/2017
Inglês e Francês instrumental presencial, Cursos Instrumental Online (inglês),Árabe Online e Português para
Estrangeiros: 27 a 28 de julho de 2017
*** A matrícula que não for paga até o dia do vencimento, indicado no boleto bancário, poderá ser quitada
até o dia 31/07/17, acrescida de encargos. Após essa data, a matrícula que não for confirmada será
cancelada e a vaga reofertada, conforme previsto no Edital.
*** Estudantes beneficiados com bolsas dos CLLE devem trazer o boleto bancário para recadastramento
antes do vencimento do boleto. O não recadastramento implica na perda da bolsa.
***Turmas com menos de 20 alunos serão canceladas e a taxa de matrícula devolvida integralmente.
REABERTURA DE MATRÍCULAS PARA VAGAS AINDA DISPONÍVEIS:
1º nível: 03 e 04/08/2017
2ª nível: 07/08/2017
3ºnível: 08/08/2017
4ºnível: 09/08/2017
5ºnível: 10/08/2017
6ºnível: 11/08/2017
7º nível:14/08/2017
Inglês e Francês instrumental presencial, Cursos Instrumental Online (inglês), Árabe Online e Português para
Estrangeiros: 14/08/2017.
INVESTIMENTO DOS CURSOS:
Inglês, francês e espanhol (curso regular): O valor do Curso total é de R$390,00 por semestre: 01 parcela de
R$130,00 + 04 parcelas de R$65,00
Instrumental Online (Inglês): 01 parcela de R$170,00 + 02 parcelas de R$170,00
Inglês e Francês Instrumental Presencial: 02 parcelas de R$195,00

Árabe Online:
Nível 1 e Nível 2:O valor do Curso total é de R$390,00 por semestre: 01 parcela de R$130,00 + 04 parcelas de
R$65,00
Português Língua Estrangeira (PLE):
Nível 1 e nível 2: O valor do Curso total é de R$550,00 por semestre: 01 parcela de R$150,00 + 04 parcelas de
R$100,00.
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 de uma mesma língua.
3) O teste de nivelamento é obrigatório para aluno novato que ingressa a partir do 2º nível.
4) É de inteira responsabilidade do aluno, certificar-se de que foi aprovado no nível anterior antes de
efetuar a sua matrícula.
5) Terá a matrícula cancelada, sem direito a ressarcimento, 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.
6) A mudança de turma e horário será possível somente em caso de vaga disponível, pagamento de
taxa de transferência (por troca efetuada) e apresentação de justificativa comprovada. Não será
aceito pedido de transferência durante o período de matrícula e de reoferta. O aluno deverá
apresentar-se na nova turma com autorização de transferência, assinada pela coordenação do
curso.
7) A frequência mínima exigida é de 75% da carga horária total do curso. A excedência do limite de
faltas implica em reprovação por falta.
8) Em caso de desistência do curso, o aluno deverá solicitar cancelamento do curso, via protocolo
do ILC a fim de não gerar cobranças indevidas.
9) Em caso de desistência no primeiro mês do curso, o aluno poderá solicitar, via protocolo do ILC,
devolução de 50% da 1ª parcela desde que o faça até a segunda aula do curso.

*Todas as matrículas deverão ser feitas no site: www.fadesp.org.br
INÍCIO DAS AULAS: 16/08/2017(turmas de segundas e quartas)
17/08/2017(turmas de terças e quintas)
18/08/2017(turmas de sexta-feira)
19/08/2017(turmas de sábado)
Contatos: 3201-7524 / www.cursoslivresonline.com.br/ www.fadesp.org.br/cursoslivres@ufpa.br /
www.clleufpa.wix.com/cursoslivres.

