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INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

EDITAL 003/2016 - CURSOS DE EXTENSÃO BÁSICOS DE 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

 Da ISENÇÃO para alunos da UFPel beneficiários da PRAE 

 

 Os alunos da UFPel beneficiários dos programas de assistência estudantil 

da PRAE têm isenção da taxa de matrícula dos Cursos Básicos de Línguas 

Estrangeiras do Centro de Letras e Comunicação.  

 Candidatos aos níveis I devem se inscrever no site até 07 de agosto e só 

terão direito à vaga caso sejam sorteados 

(http://www2.ufpel.edu.br/letras/cpel/inscricao). Alunos dos níveis II, III e IV 

devem comparecer no respectivo dia de rematrícula e preencher o formulário: 

http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci9-Vx3jYeJdMJ-rlzH-

fvR0a7V80sI2aZn19dj0EgYhzIfw/viewform?c=0&w=1 (não é necessário 

imprimi-lo). 

 As vagas são restritas ao número de livros disponíveis no CLC e serão 

distribuídas conforme ordem de chegada no dia da matrícula ou rematrícula, 

quando os alunos apresentar um atestado de bolsista em substituição ao 

comprovante de pagamento da matrícula. 

 Conferir datas no edital: http://wp.ufpel.edu.br/clc/files/2016/07/Edital-

003_2016-cursos-basicos-2016-2.pdf 

 

Curso Nº de vagas para bolsistas da PRAE 

Alemão I 15 

http://www2.ufpel.edu.br/letras/cpel/inscricao
http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci9-Vx3jYeJdMJ-rlzH-fvR0a7V80sI2aZn19dj0EgYhzIfw/viewform?c=0&w=1%20
http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSci9-Vx3jYeJdMJ-rlzH-fvR0a7V80sI2aZn19dj0EgYhzIfw/viewform?c=0&w=1%20
http://wp.ufpel.edu.br/clc/files/2016/07/Edital-003_2016-cursos-basicos-2016-2.pdf
http://wp.ufpel.edu.br/clc/files/2016/07/Edital-003_2016-cursos-basicos-2016-2.pdf


Alemão II 10 

Alemão III 10 

Espanhol I 15 

Espanhol II 10 

Espanhol III 15 

Espanhol IV 10 

Francês I 3 

Francês II 15 

Francês III 5 

Francês IV 5 

Inglês I 15 

Inglês II 15 

Inglês III 15 

Inglês IV 15 

 

 REGRAS:  

 

1.1 Os bolsistas da PRAE sorteados e aqueles que estão com o curso em 

andamento devem apresentar um atestado de bolsista em substituição ao 

comprovante de pagamento da matrícula.; 

1.2 Os beneficiários da PRAE receberão o livro didático no ato da 

matrícula, sem custo; 

1.3 Taxas pagas não serão reembolsadas; 

1.4 Essa isenção não se estende às bolsas de iniciação ao trabalho. 

 

Pelotas, 28 de julho de 2016. 
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