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EDITAL PROEC Nº 010/2021 

  

 
A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Maranhão – PROEC/UFMA-  

divulga, por meio do presente edital, a abertura das inscrições para os cursos ofertados pelo Projeto 

de Extensão Cursos de Línguas Estrangeiras - CLE em execução no Núcleo de Cultura Linguística 

- NCL. 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

O Projeto de Extensão Cursos de Línguas Estrangeiras (CLE), vinculado ao Departamento de Letras 

e promovido pelo Núcleo de Cultura Linguística (NCL), tem como objetivo geral oferecer cursos 

livres de idiomas a discentes, docentes, servidores da UFMA e à comunidade maranhense, tanto 

para o desenvolvimento intelectual, quanto para atender às exigências do mercado de trabalho.  

 

2. DA OFERTA DOS CURSOS INTENSIVOS DE FÉRIAS E NÚMERO DE VAGAS PARA 

O MÊS DE JULHO DE 2021 

 

2.1 VAGAS DISPONÍVEIS - MODALIDADE ONLINE. 

 

Inglês Básico 1 – 36 vagas 

Inglês Básico 2 – 18 vagas 

Inglês Básico 3 – 18 vagas 

Inglês Básico 4 – 18 vagas 

Inglês Básico 5 – 18 vagas 

Inglês Intermediário 1 – 18 vagas 

Inglês Intermediário 2 – 18 vagas 

Inglês Avançado 1 – 18 vagas 

Inglês Avançado 2 – 18 vagas 

Francês Básico 1 – 18 vagas 

Espanhol Básico 1 – 18 vagas 

Libras Básico 1 – 18 vagas 

 

2.2 MATRÍCULAS E VALORES 

 

Os documentos necessários para matrícula são: CPF; RG; comprovante do pagamento da taxa 

semestral (Guia de Recolhimento da União - GRU) e apresentação de material didático ou 

comprovante de aquisição do mesmo. As matrículas somente serão efetivadas após a apresentação 

dos documentos requisitados; 

 

Os pagamentos das taxas de inscrição deverão ser efetuados por meio de GRU (Guia de 

Recolhimento Único), a favor da Universidade Federal do Maranhão, em agências do Banco do 

Brasil. Essas guias serão fornecidas aos alunos no ato da pré-inscrição; 

O valor do curso não inclui o material didático. Sua aquisição é obrigatória, de responsabilidade 

do aluno e indispensável para o acompanhamento das aulas. O referido material didático não 

poderá ser usado por mais de um aluno (em uma mesma turma ou em turmas distintas, que 

funcionem em horários simultâneos); 
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As referências dos materiais didáticos adotados para cada módulo estarão disponíveis no ato da 

pré-matrícula, podendo ser adquiridos pelo próprio aluno em livrarias físicas e virtuais ou 

diretamente com o representante das editoras.  O valor do material didático dependerá do(s) 

idioma(s) e do(s) módulo(s) a ser (em) cursado(s); 

 

Em conformidade com a LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998, não será permitida a 

reprodução do material didático para uso em sala de aula. 

 

2.3 Valores de referência para os materiais didáticos adotados: 

 Inglês para jovens e adultos: R$ 189,00 (para 1 módulo); 

 Francês para jovens e adultos: R$ 290,00 (para 3 módulos); 

 Espanhol para jovens e adultos: R$ 230,00 (para 2 módulos); 

 Libras para jovens e adultos: R$ 70,00 (para 2 módulos); 
 

2.4 DOS VALORES DOS CURSOS DE FÉRIAS 

Valor: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para alunos veteranos e novos alunos. 

Valor: R$ 250,00 (duzentos cinquenta reais) para alunos repetentes do semestre 2021.1. 

 

2.5 Período de Inscrições: 07/06 a 03/07/2021 

 

2.6 Período de Aulas: 05/07 a 28/07/2021 (3h/aula + 1h de atividades complementares). 

 

3. DA OFERTA DOS TIPOS DE CURSOS E NÚMERO DE VAGAS – SEMESTRE 

REGULAR 

 

3.1 - Inglês para jovens e adultos (a partir de 14 anos; 09 módulos de 60h/aula) - 400 vagas. 

3.2 - Inglês para adolescentes (faixa etária: 12 e 13 anos; 04 módulos de 60h/aula) – 100 vagas. 

3.3 – Francês para jovens e adultos (a partir de 14 anos; 08 módulos de 60h/aula) - 100 vagas. 

3.4 - Francês para adolescentes (faixa etária: 12 e 13 anos; 02 módulos de 60h/aula) - 50 vagas. 

3.5 – Espanhol para jovens e adultos (a partir de 14 anos; 06 módulos de 60h/aula) - 100 vagas. 

3.6 - Espanhol para adolescentes (faixa etária: 12 e 13 anos; 02 módulos de 60h/aula) - 50 vagas. 

3.7 - Libras para jovens e adultos (a partir de 14 anos; 06 módulos de 60h/aula) - 50 vagas. 

3.8 - Italiano para jovens e adultos (a partir de 14 anos; 06 módulos de 60h/aula) - 30 vagas. 

3.9 – Curso Preparatório para o exame Celpe-Bras (Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa 

para Estrangeiros) (60 horas/aula) – 20 vagas 

3.10 – Curso Preparatório para o exame SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de Lengua 

Española; 60 horas/aula) – 20 vagas 

3.11 – Cursos Preparatórios para exames de proficiência em inglês, francês e espanhol (para 

seleção de mestrado e doutorado – 1 módulo de 60h/h aula) – 100 vagas 

3.12 – Cursos específicos de línguas estrangeiras para aperfeiçoamento profissional – 100 vagas. 

 

4. DA MODALIDADE DE CURSO – SEMESTRE REGULAR 

 

4.1 Modalidade On-line: carga horária total 60hs/a: as turmas funcionarão 02 vezes por semana, 

com 02hr/a, em dias alternados e também 01 vez por semana, com 03hr/a e 01h de atividade 

complementar. Em sua totalidade o conteúdo será desenvolvido em atividades remotas, através de 

plataformas de aprendizagem (Google Meet, Zoom, Skype) acessadas pela internet.  As provas, 

também, serão aplicadas on-line.  
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5. DAS MATRÍCULAS NOS CURSOS - SEMESTRE REGULAR 

 

5.1 As inscrições estarão abertas nos locais, horários e endereços abaixo relacionados: 

a) Presencial: SOMENTE AGENDADA POR E-MAIL: nclagendamento@gmail.com 

 Inscrição presencial no Núcleo de Cultura Linguística, situado à Praça Gonçalves 

Dias, Nº 66, Centro, CEP: 65020-240, nos horários de 08h às 12h e de 14h às 18h e 

aos sábados de 08h às 11h; 

 

b) On-line: via e-mail matriculasncl@gmail.com enviando nome completo, CPF, foto do 

documento (RG e CPF), curso e horário (que serão respondidos em até 2 dias úteis pela 

secretaria do CLE/NCL) 

 

5.2 Os alunos veteranos deverão realizar a rematrícula no período de 07.06 a 26.06.2021, 

porém a taxa única semestral especial deverá ser considerada conforme o constante no 

item 6.2. 

5.3 Os novos alunos e egressos do CLE/NCL deverão realizar a matrícula no período de 

28.06 a 17.07.2021. 
5.4 Os documentos necessários para matrícula são: CPF; RG; comprovante do pagamento 

da taxa semestral (Guia de Recolhimento da União - GRU) e apresentação de material 

didático ou comprovante de aquisição do mesmo. As matrículas somente serão efetivadas 

após a apresentação dos documentos requisitados; 

5.5 Para efetivação da matrícula na turma pretendida pelo aluno, a apresentação dos 

documentos citados no item 5.4 deverá ser feita dentro do prazo de 02 dias, a contar da data 

de solicitação da GRU. Não serão realizadas matrículas via WhatsApp; 

5.6 As vagas serão preenchidas por ordem de efetivação da matrícula. Portanto, não haverá 

reserva de vagas; 

 

6. DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DO MATERIAL DIDÁTICO NOS CURSOS 

OFERTADOS PARA O SEMESTRE REGULAR 

 

6.1 Taxas únicas semestrais para os cursos ofertados neste edital: 

A) Modalidade On-line: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) 

 

6.2 Os alunos veteranos do Projeto de Extensão Cursos de Línguas Estrangeiras –

CLE/NCL que frequentaram as aulas no semestre letivo de 2021.1 e pretendem cursar 

apenas um módulo (um idioma no semestre), pagarão taxa única semestral especial no 

valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) para a modalidade on-line, desde que efetuem 

a rematrícula no período de 07/06/2021 a 12/06/2021. De 14 a 26/06/2021, as taxas 

únicas semestrais retornarão ao valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para a 

modalidade on-line; 

 

6.3 Os novos alunos e os egressos do Projeto de Extensão Cursos de Línguas Estrangeiras 

– CLE/NCL que pretendem cursar um módulo (um idioma por semestre) pagarão taxa 

única semestral no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para a modalidade on-

line; 

 

6.4 Os alunos que desejarem matricular-se em mais de um curso, no mesmo semestre letivo, 

pagarão, a partir do segundo curso, taxa única semestral adicional de R$ 250,00 (duzentos 

e cinquenta reais) para modalidade on-line. 
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Modalidades           

de Cursos 

Taxa única 

semestral 

Taxa Semestral Especial 

Período de 07/06/2021 a 12/06/2021 
Para alunos veteranos que frequentaram 

as aulas no semestre letivo de 2021.1 

Taxa Semestral 

partir do      2º 

curso 

On-line R$ 350,00 R$ 320,00 R$ 250,00 

 

6.5 Os pagamentos das taxas de inscrição deverão ser efetuados por meio de GRU (Guia de 

Recolhimento Único), a favor da Universidade Federal do Maranhão, em agências do 

Banco do Brasil. Essas guias serão fornecidas aos alunos no ato da pré-inscrição. 

 

6.6 O valor da semestralidade não inclui o material didático. Sua aquisição é obrigatória, 

de responsabilidade do aluno e indispensável para o acompanhamento das aulas. O 

referido material didático não poderá ser usado por mais de um aluno (em uma mesma 

turma ou em turmas distintas, que funcionem em horários simultâneos).  

 

 

 

6.7 As referências dos materiais didáticos adotados para cada módulo estarão 

disponíveis no ato da pré-matrícula, podendo ser adquiridos pelo próprio aluno em 

livrarias físicas e virtuais ou diretamente com o representante das editoras.  O valor do 

material didático dependerá do(s) idioma(s) e do(s) módulo(s) a ser (em) cursado(s); 

 

6.8 Em conformidade com a LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998, não será permitida 

a reprodução do material didático para uso em sala de aula. 

 

6.9 Valores de referência para os materiais didáticos adotados: 

 Inglês para jovens e adultos: R$ 189,00 (para 1 módulo); 

 Francês para jovens e adultos: R$ 290,00 (para 3 módulos); 

 Espanhol para jovens e adultos: R$ 230,00 (para 2 módulos); 

 Libras para jovens e adultos: R$ 70,00 (para 2 módulos); 

 Italiano para jovens e adultos: R$ 220,00 (para 1 módulo); 

 Inglês para adolescentes: R$ 120,00 (para 2 módulos); 

 Francês para adolescentes: R$ 140,00 (para 2 módulos); 

 Espanhol para adolescentes: R$ 120,00 (para 2 módulos). 
 

7. DOS TESTES DE NIVELAMENTO (SOMENTE ON-LINE) 

 

7.1 Os candidatos que pretenderem fazer teste de nivelamento deverão agendá-lo via e-mail 

nivelamentoncl@gmail.com (informando nome completo, CPF e idioma pretendido), a 

partir do dia 28/06/2021 (resposta, em até 3 dias úteis, dada pela Secretaria do CLE/NCL). 

7.2 Os testes de nivelamento são um procedimento interno, que servirá somente para 

identificar o nível que o candidato estará apto a cursar no CLE/NCL. Não serão expedidas 

declarações externas referentes aos citados testes.  
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8. DO CANCELAMENTO DE MATRÍCULA  

 

8.1 Em caso de cancelamento da matrícula ou desistência do curso, não haverá devolução 

da taxa semestral. No entanto, o aluno poderá solicitar o crédito referente ao valor pago, 

caso essa decisão seja formalizada na Secretaria do CLE/NCL em até 07 dias úteis, a contar 

da efetivação da matrícula. Este crédito somente poderá ser utilizado no semestre 

subsequente. 

 

9. DAS BOLSAS DE ESTUDO 

 

Será lançado, antes do início das aulas, um edital específico para esta oferta.  

 

 

 

10. DAS AULAS  

 

10.1 As aulas terão início em 09/08/2021 e término em 18/12/2021. 

10.2 O aluno não poderá ultrapassar o quantitativo de 15 faltas, pois excederá o percentual 

de 25% da carga horária dos cursos ofertados pelo Projeto de Extensão Cursos de Línguas 

Estrangeiras – CLE/NCL. Tal situação acarretará reprovação do aluno.  

10.3 As turmas serão formadas com, no mínimo, 12 alunos; caso isso não ocorra, o aluno 

poderá ser remanejado para outra turma ou solicitar ressarcimento da taxa semestral paga. 

 

 

 

11. DOS CERTIFICADOS  

 

11.1 Os certificados, dos cursos de idiomas oferecidos pelo Projeto de Extensão Cursos de 

Línguas Estrangeiras - CLE/NCL, serão expedidos pela Pró-Reitora de Extensão e Cultura 

– PROEC da Universidade Federal do Maranhão, ao final de cada nível (básico, 

intermediário e avançado) e enviados para o e-mail do aluno; 

11.2 Os certificados dos cursos expedidos pelo Projeto de Extensão Cursos de Línguas 

Estrangeiras - CLE/NCL se inserem na modalidade de Cursos Livres, não capacitando o 

aluno para o exercício do magistério. 

 

 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 Os casos omissos, não constantes neste edital, serão sanados pela Coordenação do 

Projeto de Extensão Cursos de Línguas Estrangeiras – CLE no Núcleo de Cultura 

Linguística - NCL, situado à Praça Gonçalves Dias, Nº 66 - Centro, São Luís/MA. Neste 

mesmo endereço, serão prestadas orientações e esclarecidas dúvidas referentes aos cursos 

oferecidos por este projeto de extensão.  

 

12.2 Para mais informações, o contato poderá ser feito para: 

 Os telefones: (98) 3272-9350 ou (98) 3272-9354, apenas para ligações;  

 O e-mail: nclufma@gmail.com (resposta em até 3 dias úteis pela Secretaria 

CLE/NCL); 

12.3 Rede Social: instagram @nclmaranhão (apenas divulgações do Projeto CLE/NCL, 

não constitui meio oficial para informações). 
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13. CRONOGRAMA – CURSOS DE FÉRIAS 

 

TIPO DE INSCRIÇÃO PERÍODO DE INSCRIÇÃO HORÁRIO DE INSCRIÇÃO 

Rematrícula dos 

alunos veteranos:  
Para alunos que frequentaram 

as aulas no semestre letivo de 

2020.2 

 

 

07/06 a 03/07/2021 

SEGUNDA À SEXTA: 

MANHÃ: 08h às 12h  

TARDE: 14h às 18h 

SÁBADO: 

MANHÃ: 08h às 11h 

 

Matrículas para alunos 

novos e egressos 

 

07/06 a 03/07/2021 

SEGUNDA À SEXTA: 

MANHÃ: 08h às 12h  

TARDE: 14h às 18h 

SÁBADO: 

MANHÃ: 08h às 11h 

 

 

13. CRONOGRAMA – SEMESTRE REGULAR 

 

TIPO DE INSCRIÇÃO PERÍODO DE INSCRIÇÃO HORÁRIO DE INSCRIÇÃO 

Rematrícula dos 

alunos veteranos:  
Para alunos que frequentaram 

as aulas no semestre letivo de 

2020.2 

 

 

07/06 a 26/06/2021 

SEGUNDA À SEXTA: 

MANHÃ: 08h às 12h  

TARDE: 14h às 18h 

SÁBADO: 

MANHÃ: 08h às 11h 

 

Matrículas para alunos 

novos e egressos 

 

28/06 a 17/07/2021 

SEGUNDA À SEXTA: 

MANHÃ: 08h às 12h  

TARDE: 14h às 18h 

SÁBADO: 

MANHÃ: 08h às 11h 

 

 

 

 
São Luís, 3 de junho de 2021. 

 

 
Profª Drª Josefa Melo e Sousa Bentivi Andrade 

Pró-reitora de Extensão e Cultura - PROEC 

 

  


