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CÂMARA DE EXTENSÃO - CaExt 

 

 

EDITAL EXTENSÃO nº 008/2014 

INSCRIÇÕES NO CURSO DE INICIAÇÃO AO FRANCÊS - MOBILIDADE 

 

A Câmara de Extensão (CaExt) do Centro de Letras e Comunicação (CLC) torna 

público que estão abertas inscrições PARA INGRESSO NO CURSO DE INICIAÇÃO AO 

FRANCÊS - MOBILIDADE, do Centro de Letras e Comunicação da Universidade Federal de 

Pelotas. 

1. Das inscrições para ingressantes: 

1.1 As candidaturas dos alunos serão realizadas através do site 

http://letras.ufpel.edu.br/cpel/inscricao no período das 0h01min de 16 de setembro de 2014 

até as 23h59min de 28 de setembro de 2014. 

1.2 O curso terá vagas limitadas (30 vagas). A seleção será feita por ordem de inscrição 

no site do item 1.1. 

1.3 Os casos omissos serão analisados pela Chefia da CaExt através do encaminhamento 

por escrito de solicitação formal-circunstanciada e documentada. 

 

2. Das vagas: 

2.1 As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição no site do item 1.1. 

2.2 As matrículas não confirmadas darão lugar a seus suplentes, também determinados pela 

ordem de inscrição. 

2.3 A lista dos candidatos da primeira chamada será divulgada no dia 29 de setembro de 

2014, à tarde, nas páginas da UFPel (www.ufpel.edu.br) e do Centro de Letras e 

Comunicação (http://letras.ufpel.edu.br/). 
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2.4 Os suplentes serão chamados no dia 02 de outubro de 2014, caso não haja 

preenchimento das vagas. 

 

3. Da matrícula: 

3.1 As matrículas ocorrerão na sala 102, no prédio do Centro de Letras e Comunicação, Rua 

Gomes Carneiro nº 01, prédio B, Campus Porto, fone 3921-1520. 

3.2 As matrículas serão realizadas nas seguintes datas e horários: 

Datas: 30 de setembro e 01 de outubro de 2014 (inscritos na primeira chamada) 

           03 de outubro de 2014 (suplentes) 

Horário: das 14h às 18h 

3.3 Após a realização da matrícula, não será possível solicitar trancamento do curso. 

 

3.3 Documentos necessários: 

3.3.1 O próprio candidato deverá realizar a matrícula munido do RG ou CNH; 

3.3.2 Se o candidato estiver impossibilitado de comparecer, deverá nomear um procurador 

que apresente procuração (sem necessidade de registro em cartório) e documentos no dia 

da matrícula correspondente. 

 

3.4 O curso será gratuito. 

 

4. Das aulas 

4.1 As aulas terão o seu início no dia 07 de outubro de 2014. O término está previsto para 14 

de novembro de 2014. 

4.2 A turma será aberta com o mínimo de 15 alunos. 

4.3 A carga horária será de 24h. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ANEXO I 

CURSO - DIAS - HORÁRIO 

CURSO DE INICIAÇÃO AO FRANCÊS - MOBILIDADE – Terças e sextas-feiras, das 19h às 

21h, no Campus Porto (Anglo), salas 213 e 214. 

 

 

 

 

Pelotas, 15 de setembro de 2014. 

 

 

 

Profª. Flávia Medianeira de Oliveira 

Chefe da Câmara de Extensão – CaExt 

Centro de Letras e Comunicação – CLC 


