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 RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA DE VETERANOS NOS CURSOS DE EXTENSÃO EM INGLÊS
E ESPANHOL
O Departamento de Letras e Artes da UEPB comunica que a renovação das matrículas dos veteranos
dos cursos de extensão em línguas acontecerá nos dias 15 e 16 de agosto de 2019, no período da tarde, das 14h
às 17h, na secretaria do Departamento de Letras e Artes (Central de Integração Acadêmica), sala 315, 3º andar.
Para os retardatários, a inscrição ocorrerá, impreterivelmente, no dia 20 de agosto.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

 Todas as aulas ocorrerão no período da tarde, das 14h às 17h, nas terças ou quintas;
 As turmas de Inglês V serão ofertadas se houver número mínimo de cinco alunos inscritos;
 A turma de inglês VI não será ofertada no semestre 2019.2;
 O preenchimento das turmas de inglês II e a opção pelo dia do curso, terça ou quinta, obedecerá a ordem de
matrícula. A migração entre turmas será proibida;
 Qualquer despesa com material didático é de responsabilidade do aluno;
 Início das aulas: 27/08/2019;
 Término das aulas: 05/12/2019;
 O aluno deverá ter uma frequência mínima de 75% do total de aulas;
 As salas correspondentes às turmas serão disponibilizadas no primeiro dia de aula;
 Os alunos veteranos que não puderem cursar o semestre 2019.2 deverão solicitar o pedido de trancamento
na secretaria do Departamento de Letras e Artes até o dia 27 de setembro;
 O aluno que não concluir o curso e não realizar o trancamento perderá automaticamente sua matrícula;
 A lista dos alunos aptos à renovação da matrícula e os horários das turmas estarão disponíveis para consulta
no Departamento de Letras e Artes;
 Para mais informações, ligar para 3344-5320 ou enviar e-mail para dlauepb@gmail.com;
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
 Cópia do RG
CRONOGRAMA
Informações

Horário

Data

Matrícula das turmas Inglês II a V e repetentes de todos os níveis

14h às 17h

15/08 e 16/08

Matrícula das turmas Espanhol II a VI e repetentes de todos os níveis

14h às 17h

15/08 e 16/08

Retardatários das turmas de Inglês e Espanhol de todos os níveis

14h às 17h

20/08

Início das aulas

14h às 17h

27/08

Período de trancamento

14h às 17h

até 27/09

Término das aulas

14h às 17h

05/12
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