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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO 
DEPARTAMENTO DE LÍNGUA E LITERATURA ESTRANGEIRAS 

Fone (48) 3721-9288 
Horário de atendimento: 8h00 – 12h00 e das 14h00 as 18h00 

 

Edital - Cursos Extracurriculares de Línguas Estrangeiras – 2020.1 

MATRÍCULAS DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO 2020/1 

 

O Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras (DLLE) publica o cronograma e as 

informações necessárias para as matrículas dos Cursos Extracurriculares de Línguas 

Estrangeiras no módulo presencial, oferecidas à comunidade, para o primeiro semestre 

de 2020. 

Os idiomas oferecidos são: Alemão, Chinês, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, 

Japonês e Português para Estrangeiros. No final de cada nível, em caso de aprovação, é 

disponibilizado um certificado que deve ser emitido online com a carga horária de 60 

h/aula. Para aprovação, o aluno deve ter frquência suficiente (75%) e média final igual 

ou superior a  6,0. 

As matrículas para todos os cursos deverão ser efetuadas EXCLUSIVAMENTE pela 

Internet, no site www.cursosextra.com, com vagas limitadas por ordem de acesso, 

conforme este edital e cronograma.  

*Não serão efetuadas matrículas presenciais no DLLE, o aluno deve acessar o site 

www.cursosextra.com para efetuar a sua matrícula. 

 

1. TURMAS OFERECIDAS: 

As listas com as informações sobre as turmas estarão disponíveis no próprio site 

(www.cursosextra.com) na aba „cursos‟ ou na página inicial no botão “Horário das 

aulas”. 

2. PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO: 

Antes de efetuar a inscrição, o participante deverá certificar-se de que preenche os 

requisitos exigidos: 

* Faixa etária (15 anos completos no dia da inscrição);  

* Aprovação do nível anterior (alunos antigos que desejam se matricular no nível 

seguinte). Em caso de não aprovação, o aluno poderá se matricular no mesmo nível que 

já foi cursado anteriormente. 

http://www.cursosextra.com/
http://www.cursosextra.com/
http://www.cursosextra.com/
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PARA INSCREVER-SE o participante deverá: 

a) Acessar o site www.cursosextra.com; 

b) Ler as informações pertinentes à matrícula neste edital; 

c) Alunos antigos (item 3.1): Informar seu CPF no botão “realizar matrícula” na 

página inicial do site nas datas estipuladas e efetuar a matrícula na turma 

desejada, caso haja vaga. 

d) Alunos novos (item 3.2): Realizar um cadastro novo no botão “realizar 

cadastro” na página inicial do site nas datas estipuladas e em seguida entrar no 

sistema com o seu CPF e efetuar a matrícula na turma desejada, caso haja vaga. 

e) Gerar o boleto no dia previamente estabelecido em cada caso e efetuar o 

pagamento da matrícula usando o boleto impresso ATÉ A DATA DO 

VENCIMENTO (ver vencimento para cada caso). O boleto deverá ser impresso 

pelo botão “gerar boleto” na página inicial do site. O pagamento poderá ser 

efetuado em qualquer agência bancária do território nacional (observando o 

horário de funcionamento externo da agência), em postos de autoatendimento 

ou via Internet (observando o horário estabelecido pelo banco para quitação na 

data). Passado o prazo do pagamento, a matrícula é automaticamente cancelada. 

A matrícula só será efetivada após o DLLE ser notificado do pagamento pelo 

Sistema Bancário.  

A impressão e pagamento do boleto é de inteira responsabilidade do aluno, o 

DLLE não encaminha boletos por e-mail ou outro meio eletrônico e nem é 

responsável pela impressão. 

 

3. CALENDÁRIO DE MATRÍCULA 

Todas as matrículas nos cursos extracurriculares de línguas estrangeiras devem ser 

realizadas online pelo site www.cursosextra.com e seguir estritamente as datas e 

horários estipulados neste edital. 

 

3.1 REMATRÍCULA ONLINE PARA ALUNOS ANTIGOS  

Este período é destinado aos alunos que cursaram e foram aprovados com nota e 

frequência suficiente nos cursos extracurriculares em 2018.1, 2018.2, 2019.1 ou 2019.2 

e desejam continua-lo em 2020.1. Caso o aluno não se enquadre nesse caso, a matrícula 

deverá ser efetuada de acordo com as datas estipuladas para alunos novos (item 3.2). 

*O status de aluno antigo só é válido para o caso descrito acima se a matrícula for 

referente ao mesmo idioma que o aluno cursou. Caso o aluno queira trocar de idioma, 

este será considerado aluno novo no idioma pretendido. 

3.1.1 DATAS DE REMATRÍCULA PARA ALUNOS ANTIGOS 

Rematrícula para Inglês: das 09h00min às 13h00min do dia 04/03/2020 (quarta-feira) 

Enquanto houver vagas, lembrando que as vagas são LIMITADAS por ordem de 

acesso. 

http://www.cursosextra.com/
http://www.cursosextra.com/


3 
 

Rematrícula para outros idiomas (Chinês, Francês, Espanhol, Italiano, Alemão e 

Japonês): das 14h00min às 18h00min do dia 04/03/2020 (quarta-feira)  Enquanto 

houver vagas, lembrando que as vagas são LIMITADAS por ordem de acesso. 

Reajuste de rematrícula: (para aqueles que são alunos antigos e perderam a data de 

rematrícula).  

O reajuste deverá ser feito online na seguinte data e horários: 

Reajuste para aluno de inglês - 05/03/2020 das 09h00min às 13h00min  

Reajuste para outros idiomas -  05/03/2020 das 14h00 às 18h00  

Enquanto houver vagas, lembrando que as vagas são LIMITADAS por ordem de 

acesso. 

PAGAMENTO DO BOLETO PARA ALUNOS ANTIGOS 

a) O pagamento da matrícula deverá ser feito via boleto bancário, que será 

disponibilizado na página inicial do site www.cursosextra.com a partir do dia 

04/03/2020  as 18h00 com vencimento para o dia 06/03/2020. 

 

b) Caso o boleto esteja bloqueado para  a impressão, o aluno deve confirmar o seu 

vínculo ou entrar em contato com o DLLE até a data de vencimento do boleto. 

 

c) Caso haja necessidade de comprovação de vínculo, este deverá ser feito até a 

data de vencimento do boleto, dia 06/03/2020, direto no DLLE ou por e-mail 

llesec.cce@contato.ufsc.br. Serão confirmados comprovantes recebidos por e-

mail até as 19h30 do dia 06/03/2020 e vínculos confirmados presencialmente 

devem respeitar os horários de atendimento do DLLE. 

 

d) A comprovação de vínculo deve ser feita para aqueles que são Estudantes 

universitários e Estudantes do Colégio Aplicação; Professores e servidores; 

Cônjuges ou filhos de servidores, conforme item 4 deste edital. 

 

e) O DLLE não aceitará pagamentos em cheque devido à novas regras da UFSC. 

Para o parcelamento em duas vezes do valor de comunidade, o aluno deverá 

comparecer no DLLE para retirar dois boletos, um para a primeira data de 

vencimento estabelecida neste edital e outro para 30 dias. Os demais valores não 

serão parcelados. Os valores podem ser conferidos no item 8 deste edital. 

 

f) Caso não haja confirmação do pagamento até a data de vencimento do boleto, a 

matricula será automaticamente cancelada. A confirmação é realizada via 

relatório bancário encaminhado aos cursos extracurriculares.  

A impressão e pagamento do boleto é de inteira responsabilidade do aluno, o 

DLLE não encaminha boletos por e-mail ou outro meio eletrônico e nem é 

responsável pela impressão. 

 

 

mailto:llesec.cce@contato.ufsc.br
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3.2 MATRÍCULA PARA ALUNOS NOVOS  

Este período é destinado aos alunos que não cursaram os cursos extracurriculares de 

línguas estrangeiras em 2018.1, 2018.2, 2019.1 ou 2019.2. 

Os alunos novos poderão se matricular diretamente no nível 1 ou Intro (conforme 

turmas oferecidas) ou realizar o teste de nivelamento, caso já tenham conhecimento na 

língua estrangeira, de acordo com as datas a seguir.  

Caso o aluno tenha cursado semestres anteriores a 2018.1 e tenha sido aprovado e 

mantém o interesse em continuar no nível seguinte ao que parou, este deverá efetuar o 

teste de nivelamento. 

As matrículas para alunos novos devem seguir estritamente as datas estipuladas neste 

edital conforme cada caso:  

a) Nível Intro (Item 3.2.1): Nível introdutório (oferecido somente para o curso de 

inglês).  

Os cursos de inglês de nível introdutório (Intro 1 e 2) não pressupõe nenhum 

conhecimento prévio sobre a língua inglesa. Serão trabalhados conteúdos 

básicos como apresentações pessoais simples, horários e perguntas básicas. 

Assim, são destinados a estudantes que: 

- Nunca estudaram inglês anteriormente 

- Estudaram a  língua porém sentem bastante dificuldade com seu aprendizado. 

- Querem estudar a língua desde o nível mais básico. 

 

Apesar dos cursos de inglês intro terem conteúdos similares ao inglês 1, estes 

conteúdos são trabalhados de maneira mais acessível. 

 

b) Nível 1(Item 3.2.1): Nível básico. 

As turmas de inglês 1 do Extracurricular são destinadas a alunos e alunas que 

querem estudar a língua em nível básico, porém possuem algum conhecimento 

prévio dela. Assim, os alunos geralmente tem vocabulário básico na língua e não 

sentem grandes dificuldades em seu aprendizado. Se você deseja um nível mais 

elementar, recomendamos os cursos de  inglês Intro. 

*Não é necessário ter feito o inglês intro nem teste de nivelamento para estudar 

no inglês 1. 

 

As turmas de nível 1 dos demais idiomas são destinadas a alunos e alunas que 

querem estudar a língua desde o nível mais básico. 

 

c) Nivelamento (Item 3.2.2): Para o aluno que tenha conhecimento na língua 

desejada e gostaria de entrar em nível superior ao 1. 
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3.2.1 DATA DE  MATRÍCULA PARA NÍVEL INTRO ou NÍVEL 1 

 

A matrícula para nível intro ou nível 1 é destinada aos alunos que não possuem 

conhecimento na língua e desejam iniciar o curso do menor nível. 

Matrícula para Inglês nível Intro e Inglês nível 1: das 09h00min as 13h00min do dia 

11/03/2020 (quarta-feira). 

Enquanto houver vagas, lembrando que as vagas são LIMITADAS por ordem de 

acesso. 

 

Matrícula para outros idiomas nível 1 (Chinês, Francês, Espanhol, Italiano, Alemão e 

Japonês) - das 14h00min as 18h00min do dia 11/03/2020 (quarta-feira) 

Enquanto houver vagas, lembrando que as vagas são LIMITADAS por ordem de 

acesso. 

 

3.2.1.1 PROCESSO PARA A MATRÍCULA NÍVEL INTRO ou NÍVEL 1 

A matrícula deverá ser realizada online através do site www.cursosextra.com.  

a) 1º passo: O aluno deverá realizar o seu cadastro na página inicial do site pelo 

link que ficará disponível nas datas de matrícula. 

b) 2º passo: O aluno deverá entrar no sistema com o CPF e escolher a turma 

desejada para concluir a matrícula. Lembrando que as vagas são limitadas por 

ordem de acesso. 

 

PAGAMENTO DO BOLETO PARA ALUNOS NOVOS NÍVEL INTRO OU 1 

a) O pagamento da matrícula para alunos novos deverá ser feito via boleto 

bancário, que será disponibilizado no site a partir do dia 11/03/2020 as 18h00, 

com vencimento no dia 13/03/2020. 

 

b) Caso o boleto esteja bloqueado para  a impressão, o aluno deve confirmar o seu 

vínculo ou entrar em contato com o DLLE até a data de vencimento do boleto. 

 

c) Caso haja necessidade de comprovação de vínculo, este deverá ser feito até o dia 

13/03/2020, diretamente no DLLE ou através do email 

llesec.cce@contato.ufsc.br. Serão confirmados comprovantes recebidos por e-

mail até as 19h30 do dia 13/03/2020 e vínculos confirmados presencialmente 

devem respeitar os horários de atendimento do DLLE. 

 

d) A comprovação de vínculo deve ser feita para aqueles que são Estudantes 

universitários e Estudantes do Colégio Aplicação; Professores e servidores; 

Cônjuges ou filhos de servidores, conforme item 4 deste edital. 

 

e) o DLLE não aceitará pagamentos em cheque devido à novas regras da UFSC. 

Para o parcelamento em duas vezes do valor de comunidade, o aluno deverá 

comparecer no DLLE para retirar dois boletos, um para a primeira data de 

http://www.cursosextra.com/
mailto:llesec.cce@contato.ufsc.br
mailto:llesec.cce@contato.ufsc.br
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vencimento estabelecida neste edital e outro para 30 dias. Os demais valores não 

serão parcelados. Os valores podem ser conferidos no item 8 deste edital. 

 

f) Caso não haja confirmação do pagamento até a data de vencimento do boleto, a 

matricula será automaticamente cancelada. A confirmação é realizada via 

relatório bancário encaminhado aos cursos extracurriculares.  

A impressão e pagamento do boleto é de inteira responsabilidade do aluno, o 

DLLE não encaminha boletos por e-mail ou outro meio eletrônico e nem é 

responsável pela impressão. 

 

3.2.2 INSCRIÇÃO PARA OS TESTES DE NIVELAMENTO  

O teste de nivelamento é oferecido para alunos que desejam saber em qual nível dos 

Cursos Extracurriculares de Línguas Estrangeiras se enquadra o conhecimento no 

idioma. O resultado do teste de nivelamento é válido por quatro semestres, sendo assim 

o aluno pode fazer o teste e usar o resultado para o semestre vigente e mais três 

semestres (2 anos). O aluno que for aprovado no teste de nivelamento em nível superior 

ao 1 deve realizar a matrícula na data de matrícula estipulada para quem fez o  teste. O 

aluno que ficar nivelado para o nível 1 ou Intro deverá realizar a matrícula de acordo 

com as datas de nível 1 ou Intro (item 3.2.1). 

A inscrição para todos os testes de nivelamento deve ser efetuada somente através do 

site www.cursosextra.com das 8h30min às 18h30min no dia 04/03/2020 (quarta-feira). 

Lembrando que as vagas são limitadas por ordem de acesso.  

A inscrição no teste de nivelamento não equivale ao cadastro que deve ser realizado 

para o processo de matrícula (ver item 3.2.2.4). 

Cada candidato deverá levar, no dia da prova, 1 kg de alimento não perecível, que será 

doado a uma instituição de caridade - com exceção para as provas de inglês. 

3.2.2.1 CALENDÁRIO PARA INSCRIÇÃO E MATRÍCULA DE 

NIVELAMENTO 

04/03/2020 das 8h30 às 18h30 (quarta-feira) – Inscrição online na página inicial do 

site www.cursosextra.com para os testes de nivelamento de todos os idiomas. 

05/03/2020 das 18h30 às 20h00 (quinta-feira) – Prova presencial de nivelamento para 

Chinês, Francês, Espanhol, Italiano, Alemão e Japonês (ver item 3.2.2.2). 

06/03/2020 das 00h01 às 23h59 (sexta-feira) – Prova online de nivelamento para 

Inglês (ver item 3.2.2.3). 

09/03/2020 a partir das 8h00 (segunda-feira) – Resultado dos testes de nivelamento no 

site www.cursosextra.com. O aluno que ficar nivelado para o nível 1 deverá seguir as 

datas de matrícula para nível 1 (item 3.2.1). 

http://www.cursosextra.com/
http://www.cursosextra.com/
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12/03/2020 das 09h00 às 18h30 (quinta-feira) – Matrícula online para quem realizou a 

prova de nivelamento e foi aprovado para um nível igual ou superior a 2(ver ítem 

3.2.2.4). 

3.2.2.2 TESTES PARA OS IDIOMAS: CHINÊS, FRANCÊS, ESPANHOL, 

ITALIANO, ALEMÃO E JAPONÊS. 

05/03/2020 das 18h30 às 20h – O teste será presencial e formado por uma prova escrita 

e uma prova oral. O aluno terá o tempo de 1h30 para efetuar as duas provas.  

Processo de inscrição: O aluno deverá se inscrever no dia 04/03/2020 das 08h00 às 

18h00 através do site www.cursosextra.com.   

3.2.2.3 TESTE PARA O INGLÊS 

O aluno deverá escolher para qual prova irá realizar de acordo com os níveis seguintes: 

a) Inglês nível 2 a 8; 

b) Inglês Avançado; 

c) Inglês Conversação; 

d) Inglês Leitura e Tradução. 

06/03/2020 - Os testes de nivelamento de inglês serão aplicados online através da 

plataforma https://grupos.moodle.ufsc.br/ e o aluno terá o tempo de 80 minutos para 

fazê-lo. O teste ficará disponível das 00h01 às 23h59 do dia 06/03/2020 e consistirá em 

uma prova com 96 questões objetivas.  

Processo para inscrição: O aluno deverá se inscrever no dia 04/03/2020 de acordo com 

os passos abaixo. 

a) 1º passo: O aluno deverá se inscrever na página inicial do site 

www.cursosextra.com e escolher a opção de nivelamento “Inglês Online”. 

b) 2º passo: O aluno deverá se inscrever na plataforma 

https://grupos.moodle.ufsc.br/  para ter acesso a prova e poder realizá-la. Alunos 

com vínculo com a UFSC já possuem cadastro no moodle e deverão acessá-lo 

com seu id ufsc e senha. Alunos que não possuem vínculo com a UFSC devem 

realizar o seu cadastro no moodle grupos para poder acessar o sistema. 

Lembrando que a  prova só estará disponível no dia 06/03/2020.  

Após fazer o login no Moodle Grupos, o aluno deverá: 

 Clicar na opção CURSOS; 

 Clicar em CCE; 

 Escolher a opção Nivelamento de inglês de curso extracurricular; 

 Informar a chave de inscrição DLLE0001; 

 Realizar a prova. 

CONFIRA TUTORIAL PARA ACESSO AO MOODLE AQUI 

c) 3º passo: A prova será liberada somente no dia 06/03/2020 para que o aluno 

possa efetuá-la. Sendo assim, nesse dia o aluno deverá acessar a plataforma 

https://grupos.moodle.ufsc.br/ e fazer o login com o sua identificação e senha. 

https://grupos.moodle.ufsc.br/
http://www.cursosextra.com/
https://grupos.moodle.ufsc.br/
http://www.cursosextra.com/uploads/tutorial/nivelamento2020_2.pdf
https://grupos.moodle.ufsc.br/


8 
 

ATENÇÃO: Todos os alunos deverão responder a ENQUETE e a 

AUTOAVALIAÇÃO. A parte de GRAMÁTICA E USO DA LÍNGUA INGLESA 

deverá ser específica de acordo com o teste que o aluno escolheu. Lembrando que o 

aluno deve finalizar o teste quando sentir que não consegue responder as questões 

e esta adivinhando.  

3.2.2.4  MATRÍCULA PARA QUEM FEZ O NIVELAMENTO E FOI 

CLASSIFICADO EM NÍVEL IGUAL OU SUPERIOR AO NÍVEL 2. 

 

12/03/2020 das 9h00 às 18h30: Matrícula online na página inicial do site 

www.cursosextra.com para quem fez o nivelamento e ficou em nível superior ao 1. O 

aluno que ficar nivelado para o nível 1 deverá seguir as datas de matrícula para nível 1 

(item 3.2.1). Lembrando que as vagas são limitadas por ordem de acesso. 

 

PROCESSO PARA MATRÍCULA:  

A matrícula para quem foi nivelado para nível superior ao 1 deverá ser realizada 

somente através do site www.cursosextra.com  de acordo com os seguintes passos:  

a) 1ª passo: O aluno deverá realizar o seu cadastro na página inicial do site dos 

cursos extra através do link que ficará disponível na data de matrícula. 

Lembrando que a inscrição para o teste não equivale ao cadastro para a 

matrícula. 

b) 2ª passo: O aluno deverá entrar no sistema com o seu CPF e realizar a matrícula 

no nível que lhe foi colocado escolhendo a turma de sua preferência. 

Lembrando que as vagas são limitadas por ordem de acesso. 

O aluno que ficar nivelado para o  nível 1 ou Intro deverá realizar a sua matrícula 

de acordo com as datas de nível 1 ou Intro (item 3.2.1). 

 

PAGAMENTO DO BOLETO PARA ALUNOS QUE SE MATRICULARAM 

COM O RESULTADO DO NIVELAMENTO 

a) O pagamento da matrícula para alunos novos deverá ser feito via boleto 

bancário, que será disponibilizado no site a partir do dia 11/03/2020 as 18h00, 

com vencimento no dia 13/03/2020. 

 

b) Caso o boleto esteja bloqueado para  a impressão, o aluno deve confirmar o seu 

vínculo ou entrar em contato com o DLLE até a data de vencimento do boleto. 

 

c) Caso haja necessidade de comprovação de vínculo, este deverá ser feito até o dia 

13/03/2020, diretamente no DLLE ou através do email 

llesec.cce@contato.ufsc.br. Serão confirmados comprovantes recebidos por e-

mail até as 19h30 do dia 13/03/2020 e vínculos confirmados presencialmente 

devem respeitar os horários de atendimento do DLLE. 

 

d) A comprovação de vínculo deve ser feita para aqueles que são Estudantes 

universitários e Estudantes do Colégio Aplicação; Professores e servidores; 

Cônjuges ou filhos de servidores, conforme item 4 deste edital. 

http://www.cursosextra.com/
mailto:llesec.cce@contato.ufsc.br
mailto:llesec.cce@contato.ufsc.br
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e) o DLLE não aceitará pagamentos em cheque devido à novas regras da UFSC. 

Para o parcelamento em duas vezes do valor de comunidade, o aluno deverá 

comparecer no DLLE para retirar dois boletos, um para a primeira data de 

vencimento estabelecida neste edital e outro para 30 dias. Os demais valores não 

serão parcelados. Os valores podem ser conferidos no item 8 deste edital. 

 

f) Caso não haja confirmação do pagamento até a data de vencimento do boleto, a 

matricula será automaticamente cancelada. A confirmação é realizada via 

relatório bancário encaminhado aos cursos extracurriculares.  

A impressão e pagamento do boleto é de inteira responsabilidade do aluno, o 

DLLE não encaminha boletos por e-mail ou outro meio eletrônico e nem é 

responsável pela impressão. 

 

3.2.3 MATRÍCULAS PARA VAGAS REMANESCENTES 

As vagas remanescentes são oferecidas somente para alunos novos que perderam a data 

de matrícula  e que já realizaram os testes de nivelamento. 

 *Nivelamento para inglês (vagas remanescentes): 

Abrirá nova inscrição para o teste de nivelamento online de inglês para as vagas 

remanescentes de acordo com as datas abaixo (para alunos que já tiverem realizado a 

prova de nivelamento não é necessário realizar novamente, podendo utilizar o mesmo 

resultado da primeira etapa): 

16/03/2020 – Inscrição online no site www.cursosextra.com das 09h00 as 18h00 para o 

teste de inglês (remanescente). 

17/03/2020 - Os testes de nivelamento de inglês serão aplicados online através da 

plataforma https://grupos.moodle.ufsc.br/ e o aluno terá o tempo de 80 minutos para 

fazê-lo. O teste ficará disponível das 00h01 às 23h59 do dia 17/03/2020 e consistirá em 

uma prova com 96 questões objetivas. O procedimento para acessar a prova deverá 

seguir o item 3.2.2.3 deste edital. 

18/03/2020 as 08h00 – Resultado do teste de nivelamento de inglês para as vagas 

remanescente. 

3.2.3.1 DATAS E HORÁRIOS PARA MATRÍCULA DE VAGAS 

REMANESCENTES PARA ALUNOS NOVOS. 

A matrícula para as vagas remanescentes deverá ser efetuada exclusivamente ONLINE 

na página inicial do site www.cursosextra.com no dia 18/03/2020 nos seguintes 

horários: 

a) Inglês - 09h00 as 13h00 

b) Outros idiomas - 14h00 as 18h0 

c) Nivelamento (quem foi aprovado em nível superior ao 1) – 18h30 as 22h30 

http://www.cursosextra.com/
https://grupos.moodle.ufsc.br/
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*Lembrando que as vagas são limitadas por ordem de acesso e o aluno poderá utilizar o 

resultado do nivelamento desde que o teste já tenha sido efetuado nas datas de acordo 

com as inscrições do nivelamento divulgadas neste edital.  

PAGAMENTO DO BOLETO PARA VAGAS REMANESCENTES 

a) O pagamento da matrícula para alunos novos/remanescentes deverá ser feito via 

boleto bancário, que será disponibilizado no site a partir do dia 18/03/2020 às 

18h00, com vencimento no dia 20/03/2020. 

 

b) Caso o boleto esteja bloqueado para  a impressão, o aluno deve confirmar o seu 

vínculo ou entrar em contato com o DLLE. 

 

c) Caso haja necessidade de comprovação de vínculo, este deverá ser feito até o dia 

20/03/2020, diretamente no DLLE ou através do email 

llesec.cce@contato.ufsc.br. Serão confirmados comprovantes encaminhados por 

e-mail até as 19h30 do dia 20/03/2020 e vínculos confirmados presencialmente 

devem respeitar os horários de atendimento do DLLE. 

 

d) A comprovação de vínculo deve ser feita para aqueles que são Estudantes 

universitários e Estudantes do Colégio Aplicação; Professores e servidores; 

Cônjuges ou filhos de servidores, conforme item 4 deste edital. 

 

e) O DLLE não aceitará mais pagamentos em cheque devido à novas regras da 

UFSC. Para o parcelamento em duas vezes do valor de comunidade, o aluno 

deverá comparecer no DLLE para retirar dois boletos, um para a primeira data 

de vencimento estabelecida neste edital e outro para 30 dias. Os demais valores 

não serão parcelados. Os valores podem ser conferidos em item 8 deste edital. 

 

f) Caso não haja confirmação do pagamento até a data de vencimento do boleto, a 

matricula será automaticamente cancelada. A confirmação é realizada via 

relatório bancário encaminhado aos cursos extracurriculares.  

A impressão e pagamento do boleto é de inteira responsabilidade do aluno, o 

DLLE não encaminha boletos por e-mail ou outro meio eletrônico e nem é 

responsável pela impressão. 

 

4. CONFIRMAÇÃO DE VÍNCULO 

 

 A confirmação de vínculo deve ser efetuada todos os semestres. 

a) Quem precisa confirmar o vínculo? 

Estudantes da UFSC*; 

Estudantes do Colégio Aplicação*; 

Professores da UFSC*; 

Servidores da UFSC*; 

mailto:llesec.cce@contato.ufsc.br
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Estudantes de outras universidades; 

Funcionários públicos. (Municipal, Estadual (SC) e Federal). 

b) Como posso confirmar o vínculo? 

A confirmação de vínculo se dá através da apresentação de qualquer documento que 

ateste a sitação do aluno junto ao órgão público, com data referente ao semestre 

vigente (Atestado de matrícula, boleto pago referente à faculdade particular e holerite). 

Para confirmar o vínculo, o aluno deve apresentar o seu documento pessoalmente no 

Departamento de Línguas Estrangeiras ou através do email llesec@cce.ufsc.br. 

Lembrando que as confirmações por e-mail só serão efetuadas até as 19h30 do dia da 

data de vencimento do boleto (ver cada caso) e para a confirmação presencial, o aluno 

deve serguir os horários de atendimento do DLLE. 

c) Até quando posso fazer a confirmação de vínculo? 

O aluno deverá confirmar o seu vínculo até a data de vencimento do seu boleto (ver 

cada caso), este, por sua vez, só será desbloqueado para impressão quando a 

comprovação for efetuada. O boleto estará disponível na página inicial do site 

www.cursosextra.com em datas e horários definidos de acordo com o que está 

divulgado neste edital, sendo de inteira responsabilidade do aluno verificar a data 

para impressão e o vencimento do mesmo.  

*Caso o boleto esteja bloqueado para impressão no site, será necessário a 

apresentação de documentos para confirmação de vínculo; em caso de boleto 

desbloqueado, a confirmação já foi efetuada através do sistema interno de servidores, 

professores e alunos da UFSC. 

 

5. PERÍODO PARA MUDANÇA DE TURMA 

A mudança de turma poderá ser efetuada ao decorrer de todo o semestre, de uma turma 

para outra (havendo vaga na turma desejada), caso haja outro tipo de mudança, essa 

deverá seguir o calendário das vagas remanescentes, pois tratará de uma nova matrícula. 

 

6. PERÍODO DE INÍCIO E FIM DOS NOSSOS CURSOS 

 

24/03/2020 a 09/07/2020  – Turmas de 3ª e 5ª feiras 

24/03/2020 a 07/07/2020 – Turmas de 3ª feiras (caso sejam oferecidas) 

25/03/2020 a 13/07/2020 -  Turmas de 2 e 4ª feiras 

25/03/2020 a 01/07/2020  – Turmas de 4ª feiras (caso sejam oferecidas) 

26/03/2020 a 09/07/2020 -  Turmas de 5ª feiras (caso sejam oferecidas) 

27/03/2020 a 10/07/2020 – Turmas de 6ª feiras 

28/03/2020 a 11/07/2020– Turmas de sábado  

mailto:llesec@cce.ufsc.br
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30/03/2020 a 13/07/2020 – Turmas de 2ª feiras (caso sejam oferecidas, com uma aula para 

repor) 

 

7. CERTIFICADOS 

No final de cada nível, em caso de aprovação, é disponibilizado um certificado que deve 

ser emitido online com a carga horária de 60 h/aula. Para aprovação, o aluno deve ter 

frquência suficiente (75%) e média final igual ou superior a  6,0. 

Os certificados de conclusão dos Cursos Extracurriculares de Idiomas serão disponíveis 

no site www.certificados.ufsc.br e podem ser impressos somente a partir do inicio do 

semestre seguinte ao semestre vigente. 

 

8. INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

* O correto preenchimento da ficha de inscrição, inclusive a escolha da turma e 

pagamento do boleto até a data do vencimento são de inteira responsabilidade do 

participante. 

* O DLLE não se responsabilizará por solicitação de inscrição não efetivada por 

motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de 

comunicação ou outros fatores de ordem técnica que impossibilitarem a transferência 

dos dados ou a efetivação do cadastro e/ou impressão do boleto bancário. 

* O valor da taxa de contribuição é único para o período de realização das atividades. 

* A maioria das atividades é ministrada por estudantes de graduação e de pós-

graduação, sob a coordenação de um Professor do Departamento de Língua e Literatura 

Estrangeiras.  

8. VALOR, POR SEMESTRE, DOS CURSOS EXTRACURRICULARES DE 

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS.  

- Estudante universitário e estudante do Aplicação: R$300,00 (1 parcela) 

- Professor e servidor da UFSC: R$300,00 (1 parcela) 

- Servidor público de outras instituições: R$370,00  (1 parcela) 

- Comunidade: R$510,00 (Esse valor poderá ser parcelado em duas vezes via boleto 

bancario, para isso o aluno deve comparecer no DLLE) 

Não serão enviados boletos por e-mail ou qualquer outro meio eletrônico. Os 

boletos devem ser impressos pelo aluno ou em caso de parcelamento, retirados 

diretamente no dlle. 

 

 

http://www.certificados.ufsc.br/
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8. DAS BOLSAS E DESCONTOS 

IMPORTANTE: Os alunos isentos na primeira chamada da PRAE ou por 

hipossuficiência devem realizar a matrícula nos períodos regulares (Alunos antigos e 

Alunos novos), sendo as vagas remanescentes destinadas somente à segunda chamada 

da PRAE e servidores isentos. 

a) Todos os alunos de graduação da UFSC poderão concorrer a uma bolsa 100% do 

curso extracurricular, respeitando o edital divulgado pela PRAE (responsáveis pela 

contemplação dessa bolsa). 

b) Todos os servidores da UFSC poderão concorrer a uma bolsa 50% do curso 

extracurricular, respeitando o edital divulgado pela CCP – Coordenadoria de 

Capacitação de Pessoas (responsáveis pela contemplação dessa bolsa). 

c) *Terá direito à isenção das taxas de matrícula para os cursos extracurriculares de 

idiomas a pessoa física que declarar hipossuficiência de renda, nos termos do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição da República e da Lei nº 1.060/50 e do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078, art. 6º, VIII). Para tanto, a pessoa física deverá comprovar 

sua situação, observando os seguintes passos: 

Membros da comunidade externa à UFSC deverão apresentar, 3 (três) dias úteis antes da 

data de matrícula, os seguintes documentos para comprovar situação de 

hipossuficiência: 

·       Declaração de Hipossuficiência assinada; 

·       Último contracheque; 

Para aqueles que se encontram desempregados, cópia das páginas da Carteira de 

Trabalho contendo a identificação do profissional e das páginas do último contrato de 

trabalho; 

·       Cópia da Carteira de Identidade e CPF; 

·       Comprovante de residência (conta de água ou luz). 

O número de vagas contempladas com bolsa de hiposssuficiência será divulgado em 

breve. 

 

Os resultados dessas solicitações serão divulgados em um período de 2 (dois) dias úteis 

anteriores a data de vencimento do boleto. O processo de matricula deverá ser efetuado 

de acordo com as datas divulgadas neste edital.  

*Caso seja comprovadamente falsa a declaração, sujeitar-se-á o(a) declarante às sanções 

civis, administrativas e criminais previstas na legislação aplicável. 

* O pedido de isenção por hipossuficiência poderá ser feito somente para as datas de 

matrícula regular, sendo assim, não será aceito pedido de isenção por hipossuficiência 

para as vagas remanescentes ou reajustes.  

 

CASOS OMISSOS SERÃO DECIDIDOS PELO COLEGIADO DO DEPARTAMENTO DE LÍNGUA E 

LITERATURA ESTRANGEIRAS. 

A INSCRIÇÃO DO PARTICIPANTE IMPLICARÁ EM CIÊNCIA E 

ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE 

DOCUMENTO. 
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CURSO DE PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS 

As informações contidas neste edital passarão a ter vigência a partir do semestre 2020.1. 

Leia atentamente este edital, antes de realizar sua inscrição. 

TESTES DE NIVELAMENTO 

Inscrições online para nivelamento (pelo site www.cursosextra.com) se darão do dia 

04/03/2020 até o dia 05/03/2020. 

Para o nivelamento, o aluno deve preencher os seguintes campos: 

*Nome completo 

*E-mail (o aluno deve fornecer um e-mail ativo e deve sempre checa-lo) 

*CPF 

No campo CPF, caso o aluno não possua, ele deve preencher com o número do 

passaporte e adicionar os dígitos "0" após esse número. 

Exemplo: Digamos que o código do passaporte seja 457898xyz. O aluno deve preencher 

apenas o número 457898 e acrescentar cinco zeros, gerando o número 45789800000, 

para completar um número de 11 dígitos que consta no CPF. 

Anote esse número de CPF, ele será necessário para a matrícula e para a retirada do 

certificado de conclusão do curso no site: https://certificados.ufsc.br/ 

Todas as informações devem ser preenchidas obrigatoriamente para efetuar a inscrição 

no nivelamento. 

As provas de nivelamento de Português para Estrangeiros ocorrerão nas datas: 

*Prova de nivelamento: 05/03/2020 as 12h00, as salas serão divulgadas no ato na 

inscrição. 

O teste de nivelamento é gratuito, porém o candidato terá que trazer 1 kg de 

alimento não perecível no dia da prova. 

Alunos que não têm nenhum conhecimento da língua portuguesa não devem fazer o 

teste de nivelamento, devem ser matriculados no nível 1. 

Os alunos que fizeram nivelamento, deverão se matricular de acordo com o nível que 

obtiveram na prova. Não serão efetuadas matrículas em níveis acima ou abaixo do 

divulgado. 

about:blank
https://certificados.ufsc.br/
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Oferecemos apenas uma turma de cada nível nos horários a serem divulgados. Caso o 

aluno seja nivelado para um nível e não poder frequentar as aulas desse nível, não 

poderá ser matriculado em outro nível. 

MATRÍCULA 

Antes da matrícula presencial, o aluno deve fazer um cadastro online que estará 

disponível no site www.cursosextra.com a partir do dia a definir. Apenas os alunos 

cadastrados, poderão fazer a matrícula presencial. 

Para o cadastro, o aluno deverá preencher os seguintes campos: 

*Nome completo 

*E-mail (o aluno deve fornecer um e-mail ativo e deve sempre checa-lo) 

*Telefone 

*CPF (Utilizar o mesmo número da inscrição do nivelamento. Por exemplo, se você 

digitou esse número 45789800000 para o nivelamento, você deve utiliza-lo no cadastro 

também.) 

*Data de Nascimento 

*País de Origem 

*Endereço (aqui no Brasil) 

*Vínculo com a UFSC 

O aluno deverá informar qual o seu vínculo com a UFSC. Se esse aluno for um 

estudante de intercâmbio que está regularmente matriculado em algum curso de 

graduação na UFSC e as universidades possuírem um convênio, ele deve fornecer o 

número de matrícula ou SIAPE, fornecidos pela UFSC ou de alguma outra instituição 

de ensino superior. Caso não possua os vínculos citados, o aluno deverá se matricular 

na opção comunidade e pagará o valor da comunidade. 

Todas as informações devem ser preenchidas obrigatoriamente para efetuar o cadastro 

em nosso sistema. 

 

 

 

Datas para a matrícula presencial: 

*Matrícula presencial para alunos nivelados e alunos novos. 

http://www.cursosextra.com/
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As matriculas devem ser realizadas na sala 421 (Blobo B – CCE), das 09h00 as 13h00 

nas seguintes datas: 

ALUNOS ANTIGOS: 04/03/2020  

Vecimento do boleto para alunos antigos: 06/03/2020 

ALUNOS NOVOS: 11/03/2020 

ALUNOS NOVOS NIVELADOS: 12/03/2020 

Vencimento do boleto para alunos novos: 13/03/2020 

ALUNOS DE VAGAS REMANESCENTES: 18/03/2020 

Vencimento do boleto para alunos remanescentes: 20/03/2020 

Nos dias da matrícula, os alunos deverão estar com documentos em mãos: passaporte, 

visto e CPF, caso possuir. 

A matrícula não será efetuada sem a apresentação da documentação necessária. 

Durante a matrícula, esses documentos serão checados juntamente com o resultado do 

nivelamento e formulário de inscrição. 

PAGAMENTO DA MATRÍCULA 

Data de vencimento para ALUNOS ANTIGOS: 06/03/2020, através de boleto bancário; 

Data de vencimento para ALUNOS NOVOS: 13/03/2020, através de boleto bancário; 

Data de vencimento para ALUNOS NOVOS NIVELADOS: 13/03/2020 através de 

boleto. 

O pagamento poderá ser efetuado em qualquer agência bancária do território nacional 

(observando o horário de funcionamento externo da agência) ou em postos de 

autoatendimento ou via Internet (observando o horário estabelecido pelo banco para 

quitação na data). Passado o prazo do pagamento, a matrícula é automaticamente 

cancelada. A matrícula só será efetivada após o DLLE ser notificado do pagamento pelo 

Sistema Bancário. 

* Início das aulas: 24/03/2020. 

VALOR, POR SEMESTRE, DO CURSO DE PORTUGUÊS PARA 

ESTRANGEIROS 

- Estudante universitário e estudante do Colégio Aplicação: R$300,00 (1 parcela) 

- Professor e servidor da UFSC: R$300,00 (1 parcela) 
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- Servidor público de outras instituições: R$370,00 (1 parcela) 

- Comunidade: R$510,00 (Esse valor poderá ser feito com 2 cheques pré-datados de 

255,00 cada, para esse pagamento, favor dirigir ao DLLE) 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Todos os estrangeiros portando qualquer visto, 

exceto o de turista, poderão realizar sua matrícula em nossos cursos. Para efetuar a 

matrícula, o aluno deverá trazer o visto no dia da matrícula. 

Quaisquer dúvidas entrem em contato através de nosso email: nuplecce@gmail.com. 

NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA DE PORTUGUÊS COMO LÍNGUA 

ESTRANGEIRA 

Contato Website: www.nuple.wordpress.com  ou e-mail: nuplecce@gmail.com 

Telefone: (48) 3721-6587 

A INSCRIÇÃO DO PARTICIPANTE IMPLICARÁ EM CIÊNCIA E 

ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE 

DOCUMENTO. 

 

about:blank
about:blank
about:blank

