UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CENTRO DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LETRAS E ARTES
PROGRAMA DE EXTENSÃO LÍNGUAS ESTRANGEIRAS (nº 4.31.113.14/15)
EDITAL DE MATRÍCULA PARA ALUNOS NOVATOS NOS CURSOS DE EXTENSÃO EM INGLÊS E
ESPANHOL
O Departamento de Letras e Artes da UEPB comunica que no dia 12 de agosto de 2019, a partir das
12h, estarão abertas as inscrições on-line para os cursos de extensão em Línguas Estrangeiras (Inglês e Espanhol)
- Nível I. O sistema será aberto apenas na data prevista e o interessado deverá acessar o link abaixo e preencher
os dados solicitados
http://sistemas.uepb.edu.br/cursos_linguas/
DAS VAGAS OFERTADAS

60 (sessenta) VAGAS PARA INGLÊS – NÍVEL I

60 (sessenta) VAGAS PARA ESPANHOL – NÍVEL I
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
 As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de inscrição on-line;
 Serão preenchidas APENAS as vagas ofertadas;
 Todos os alunos selecionados nas vagas deverão confirmar a matrícula de forma presencial no
Departamento de Letras e Artes, sala 315, no período da tarde, impreterivelmente, entre os dias 14/08,
15/08 e 16/08;
 As vagas que não forem preenchidas durante o período de matrícula online serão ocupadas pelos alunos
da lista de espera, os quais deverão formalizar a sua inscrição de forma presencial, impreterivelmente,
entre os dias 21/08 e 22/08;
 Para os alunos que desejarem avançar para o nível II, será realizado um teste de nivelamento no dia 09
de setembro às 14h, na sala 103. As inscrições para o teste ocorrerão no período da tarde entre os dias
02/09 a 06/09;
 Todas as aulas ocorrerão no período da tarde, das 14h às 17h, de acordo com a tabela de horários do
anexo I;
 Todas as despesas com materiais didáticos são de responsabilidade do aluno;
 Início das aulas: 27/08/2019;
 Término das aulas: 05/12/2019;
 O número das salas nas quais ocorrerão as aulas dos cursos de extensão será disponibilizado no
primeiro dia de aula, no quadro de avisos do Departamento de Letras e Artes (sala 315, 3º andar da
central de integração acadêmica);
 Para mais informações, ligar para 3344-5320 ou enviar e-mail para dlauepb@gmail.com.
CRONOGRAMA
Informações

Horário

Data

12h00

12/08

14h às 17h

14/08, 15/08 e 16/08

-

19/08 e 20/08

Confirmação de matrícula (lista de espera)

14h às 17h

21/08 e 22/08

Início das aulas

14h às 17h

27/08

Inscrições para o teste de nivelamento

14h às 17h

02/09 a 06/09

Teste de nivelamento

14h às 17h

09/09

Término das aulas

14h às 17h

05/12

Matrícula online
Confirmação de matrícula
Chamada dos alunos da lista de espera

ANEXO I - HORÁRIO DOS CURSOS DE EXTENSÃO – 2019.2
Turma
Inglês I - A

Segunda

Terça

Espanhol I - B

Quinta

14h00 às 17h00

Inglês I - B
Espanhol I - A

Quarta

Sexta

VAGAS
30

14h00 às 17h00
14h00 às 17h00

30
30

14h00 às 17h00

30

Campina Grande, 06 de agosto de 2019.

