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MATRÍCULAS DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO 2016/2 

 

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

informações necessárias para as matrículas dos cursos extracurriculares de idiomas no 

módulo presencial, oferecidas à comunidade, para o segundo semestre de 2016. 

 

As matrículas para todos os cursos serão efetuadas EXCLUSIVAMENTE pela Internet, 

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

cronograma abaixo: 

 

TURMAS OFERECIDAS: 

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

(www.cursosextra.com) na aba ‘horários’ ou na página inicial. 

 

MATRÍCULAS: 

1ª ETAPA: ALUNOS ANTIGOS  

(Alunos que cursaram os cursos extracurriculares em 2015.2 ou 2016.1) 

 

MATRÍCULA PARA ALUNOS ANTIGOS 
 

Inglês - das 09h00min às 13h00min do dia 09/08/2016 (terça-feira) - Enquanto houver 

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

Outros idiomas (Francês, Espanhol, Italiano, Alemão, Japonês) - das 14h00min às 

18h00min do dia 09/08/2016 (terça-feira) - Enquanto houver vagas, lembrando que 

as vagas são LIMITADAS por ordem de acesso. 

http://www.cursosextra.com/
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Reajuste e matrícula - (para aqueles que são alunos antigos e perderam as datas de 

matrícula) - das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min no dia 

11/08/2016 (quinta-feira) somente na secretaria do Departamento de Língua e Literatura 

Estrangeiras - Enquanto houver vagas, lembrando que as vagas são LIMITADAS 

por ordem de acesso.  

 

ATENÇÃO 

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

disponibilizado a partir do dia 09/08/2016 às 18h00 com vencimento para o dia 

11/08/2016. 

* Caso haja necessidade de comprovação de vínculo, este deverá ser feito até a data de 

vencimento do boleto, dia 11/08/2016, direto no DLLE ou por email llesec@cce.ufsc.br. 

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

universitários e Estudantes do Colégio Aplicação; Professores e servidores. 

 

2ª ETAPA: ALUNOS NOVOS 

(Alunos que não cursaram os cursos extracurriculares em 2015.2 e 2016.1) 

Os alunos novos podem se inscrevrer para os testes de nivelamento ou se matricular 

diretamente no nível 1. 

 

INSCRIÇÃO PARA OS TESTES DE NIVELAMENTO  

O teste de nivelamento é oferecido para alunos que possuem conhecimento básico ou 

intermediário do idioma, ou seja, alunos que tenham, aproximadamente, de um a três 

anos de dedicação aos estudos da língua estrangeira ou que tenham tido contato com o 

idioma em situações diversas. O resultado do teste de nivelamento é válido por um 

semestre, sendo assim o aluno pode fazer o teste e usar o resultado somente para o 

semestre seguinte ao resultado. 

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

site: www.cursosextra.com das 8h00min às 18h00min no dia 08/08/2016, lembrando 

que as vagas são limitadas por ordem de acesso. 

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. 

DATAS IMPORTATES 

08/08/2016 das 8h00 as 18h00 (segunda-feira) – Inscrição para os testes de 

nivelamento para todos os idiomas no site www.cursosextra.com. 

http://www.cursosextra.com/


15/08/2016 a partir das 8h00 (segunda-feira) – Resultado dos testes de nivelamento no 

site www.cursosextra.com. 

Após o resultado o aluno poderá se inscrever no nível que foi classificado ou no nível 1. 

 

Os testes serão aplicados nas seguintes datas: 

Teste para os idiomas: Francês, Espanhol, Italiano, Alemão e Japonês. 

09/08/2016 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 08/08/2016 das 08h00 as 

18h00 através do site www.cursosextra.com .   

 

Teste para Inglês:  

Os testes oferecidos em inglês são para os cursos de:  

 Inglês nível 2 a 8; 

 Inglês Avançado; 

 Inglês Conversação; 

 Inglês Leitura e Tradução; 

 Preparatório para o TOEFL. 

10/08/2016 - 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 00h00 às 23h59 do dia 10/08/2016 e consistirá em 

uma prova com 96 questões objetivas.  

Processo para inscrição: O aluno deverá se inscrever no dia 08/08/2016 de acordo com 

os passos abaixo. 

1ª passo: O aluno deverá se inscrever no site www.cursosextra.com e escolher a opção 

de nivelamento “Inglês Online”. 

2ª passo: O aluno deverá se inscrever na plataforma https://grupos.moodle.ufsc.br/  para 

ter acesso a prova e poder realizá-la. Lembrando que alunos da UFSC já possuem 

cadastro no moodle e deverão acessá-lo com seu id ufsc e senha. 

Após fazer o login no Moodle, 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 

http://www.cursosextra.com/
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3ª passo: A prova será liberada somente no dia 10/08/2016 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. 

ATENÇÃO: Todos os alunos deverão responder a ENQUETE e 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.  

 

MATRÍCULA PARA QUEM FEZ O NIVELAMENTO E FOI CLASSIFICADO  

(A PARTIR DO NÍVEL 2) 

 

16/08/2016 das 8h00 às 18h00 – Matrícula para quem fez o nivelamento e ficou em 

nível superior ao 1. Lembrando que as vagas são limitadas por ordem de acesso. 

Processo de matrícula: A matrícula deverá ser realizada somente através do site 

www.cursosextra.com.  

1ª passo: O aluno deverá realizar o seu cadastro no site dos cursos extra através do link 

que ficará disponível nas datas de matrícula. 

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

nível que lhe foi colocado.  

O aluno que ficar no nível 1 deverá realizar a sua matrícula nas datas de nível 1. 

 

MATRÍCULA NÍVEL 1 
 

Inglês nível Intro e 1 - das 09h00min as 13h00min do dia 15/08/2016 (segunda-feira) - 

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

acesso. 

Outros idiomas (Francês, Espanhol, Italiano, Alemão, Japonês, Árabe e Mandarim) - 

das 14h00min as 18h00min do dia 15/08/2016 (segunda-feira) - Enquanto houver 

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

Processo para a matrícula: A matrícula deverá ser realizada somente através do site 

www.cursosextra.com.  

1ª passo: O aluno deverá realizar o seu cadastro no site (www.cursosextra.com) através 

do link que ficará disponível nas datas de matrícula. 

2ª 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. 

 

https://grupos.moodle.ufsc.br/
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ATENÇÃO: 

* O pagamento da matrícula para alunos novos deverá ser feito via boleto bancário, que 

será disponibilizado no site a partir do dia 16/08/2016 às 18h00, com vencimento no dia 

18/08/2016. 

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

18/08/2016 , direto no DLLE ou por email llesec@cce.ufsc.br. 

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

universitários e Estudantes do Colégio Aplicação; Professores e servidores. 

 

 

3ª ETAPA: MATRÍCULAS DAS VAGAS REMANESCENTES: 

23/08/2016 - das 08h00- 12h00 e das 14h00 -18h00 -  O aluno que perdeu todas as datas 

de matrícula poderá se matricular no DLLE. A matrícula deve ser presencial e o 

pagamento deverá ser efetuado no ato de matrícula. Lembrando que as vagas são 

limitadas. 

 

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. 

 

PERÍODO DE INÍCIO DOS NOSSOS CURSOS 

17/08/2016 a 07/12/2016 – Turmas de 2ª e 4ª feiras 

17/08/2016 a 07/12/2016 – Turmas de 4ª feiras 

18/08/2016 a 01/12/2016 – Turmas de 3ª e 5 feiras 

18/08/2016 a 24/11/2016 – Turmas de 5ª feiras 

19/08/2016 a 02/12/2016 – Turmas de 6ª feiras 

20/08/2016 a 03/12/2016 – Turmas de sábado 

22/08/2016 a 05/12/2016 – Turmas de 2ª feiras 

23/08/2016  a 06/08/2016 – Turmas de 3ª feiras 

PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO: 

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

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

* Aprovação do nível anterior (alunos antigos). 

 

PARA INSCREVER-SE o participante deverá: 

1 – Acessar o site www.cursosextra.com; 

2 – Ler as informações pertinentes à matrícula; 

3 – Informar seu CPF (alunos antigos) e efetuar a matrícula na turma desejada, caso haja 

vaga. 

4 – Realizar um cadastro novo (alunos novos) e em seguida entrar no sistema com o seu 

CPF e efetuar a matrícula na turma desejada, caso haja vaga. 

5 – Gerar o boleto (no dia previamente estabelecido) e efetuar o pagamento da matrícula 

usando o boleto impresso, ATÉ A DATA DO VENCIMENTO (ver vencimento de cada 

caso). Esse pagamento poderá ser efetuado em qualquer agência bancária do território 

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

auto-atendimento 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, pelo Sistema 

Bancário, do pagamento. 

 

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.  

 

VALOR, POR SEMESTRE, DOS CURSOS DE ALEMÃO, ESPANHOL, 

FRANCÊS, INGLÊS, ITALIANO E JAPONÊS.  

- 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 feito com 2 cheques pré-datados de 

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

VALOR, POR SEMESTRE, DO CURSO PREPARATÓRIO PARA O TOEFL:  

- Estudante universitário e estudante do Aplicação: R$390,00 (1 parcela) 

- Professor e servidor da UFSC: R$390,00 (1 parcela) 

- Servidor Público de outras instituições: R$490,00 (1 parcela) 

- Comunidade: R$680,00 (Esse valor poderá ser feito com 2 cheques pré-datados de 

R$340,00  cada, para esse pagamento, favor dirigir ao DLLE) 

 

DAS BOLSAS E DESCONTOS 

* 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) 

* 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) 

* Caso o participante queira se matricular em dois cursos (dois idiomas), o segundo 

idioma poderá ser pago em cheque, mas deverá ser previamente conversado no DLLE.  

 

A INSCRIÇÃO DO PARTICIPANTE IMPLICARÁ EM CIÊNCIA E 

ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE 

DOCUMENTO. 

 

 

PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS 

* Inscrições para nivelamento (pelo site www.cursosextra.com ): 08/08/2016 a 

09/08/2016. No campo CPF, o aluno deve completar com o número "0" . 

* Prova de nivelamento:  10/08/2016 

* Resultado do nivelamento: 11/08/2016 

http://www.cursosextra.com/


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

teste de nivelamento, devem ser matriculados no nível 1. 

* Matrícula presencial :  11/08,12/08, 15/08 e 16/08 - Sala 421 Bloco B – CCE. 

 

* Início das aulas: 17/08/2016 

VALOR, POR SEMESTRE, DO CURSO DE PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS 

- 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 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. 

 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUA E LITERATURAS ESTRANGEIRAS 

CURSOS EXTRACURRICULARES 

www.cursosextra.com 

llesec@cce.ufsc.br 

(48) 3721-9288  
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