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MATRÍCULAS DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO 2021/1 
 
 
 

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 online para o primeiro semestre de 2021. 

 
Os idiomas oferecidos são: Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano 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 frequência suficiente (75%) e média final igual ou 
superior a 6,0. 

 
As matrículas para todos os cursos deverão ser efetuadas de acordo com as 
informações contidas neste edital. 
 
Para participar destes cursos, é oportuno que o aluno tenha acesso a um computador 
(e não apenas celular) com conexão à internet e conhecimentos básicos das 
ferramentas presentes utilizadas nas novas tecnologias. 
 

 
 

1. DAS TURMAS OFERECIDAS: 
 

Os cursos são oferecidos com dois momentos de interação: síncronos e assíncronos. 
Os momentos síncronos (em tempo real) serão realizados via web conferências, 
salas de reunião online ou chats e constituirão de 50 a 60% da carga horária dos 
cursos. As atividades assíncronas (participação desconectadas do momento real, 
fóruns de discussão, tarefas online) serão disponibilizadas na Plataforma Moodle 
Grupos. 
 
A lista com os horários síncronos das turmas estará disponíveis no próprio site 
(www.cursosextra.com) na página inicial, no botão Horário das aulas. 



2. DOS PRÉ-REQUISITOS 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. 

 
 

3. DAS INSCRIÇÕES 
 
Todas as matrículas devem seguir os prazos estipulados neste edital. 
 
As vagas nas turmas são limitadas por ordem de acesso, assim, não haverá a 
possibilidade de matrícula em turmas lotadas. 
 
O período de matrícula é dividido em etapas diferentes e o aluno deve se certificar 
das datas e prazos estibulados para cada etapa. 
 
 

3.1. PRIMEIRA ETAPA: INSCRIÇÕES PARA ALUNOS QUE CURSARAM 
E FORAM APROVADOS NOS SEMESTRES DE 2019.1, 2019.2, 2020.1 ou 
2020.2 – Modalidade presencial e/ou online. 
 
Esta etapa é reservada aos alunos que cursaram e foram aprovados nos semestres 
de 2019.1, 2019.2, 2020.1 e 2020.2 e desejam continua-lo em 2021.1. Os alunos 
devem realizar a matrícula exclusivamente pela internet na página inicial do site 
www.cursoextra.com de acordo com as datas a seguir. Os passos para a matrícula 
podem ser conferidos no item 4 deste edital. 
 
 
Calendário de matrícula: 
 
25/01/2021 – Matrícula para os cursos de inglês das 09h00 as 19h00 
26/01/2021 – Matrícula para os cursos de outros idiomas das 09h00 as 19h00 
 
Caso o aluno perca alguma dessas datas, ele poderá se matrícular, nas turmas que 
tenham vagas disponíveis, no dia 27/01/2021 nos seguintes horários: 
 
Inglês – Das 09h00 as 13h00 
Outros Idiomas – Das 14h00 as 18h00 
 
Lembrando que para todos os casos, as vagas são limitadas por ordem de acesso. 
 

Informações sobre pagamento estão descritos nos itens 5 e 6 deste edital 
 
 
 
 



3.2. SEGUNDA ETAPA: INSCRIÇÕES PARA ALUNOS QUE 
MANTIVERAM A MATRÍCULA DE 2020.1 PRESENCIAL  
 
Esta etapa é reservada aos alunos que mantiveram a matrícula paga em 2020.1 na 
modalidade presencial e estão aguardando nova data de matrícula. Os alunos 
deverão solicitar a sua inscrição para 2021.1 por email nos dias 03/02/2021 e 
04/02/2021. O aluno deverá escrever para matriculaextracurriculardlle@gmail.com 
e nossa equipe responsável poderá proceder com o processo de matrícula. 
 
Esse caso não é válido para alunos que já solicitaram o reembolso de matrícula ou 
que não efetuaram o pagamento em 2020.1 presencial. 

 
 

3.3. INSCRIÇÕES PARA ALUNOS NOVOS NOS CURSOS ONLINE 
 
Esta etapa é reservada aos alunos que não cursaram ou não foram aprovados em 
2019.1, 2019.2, 2020.1 e 2020.2. Sendo assim, esta etapa é para aqueles que 
desejam começar algum curso em nível 1 ou fazer o teste de nivelamento. 
 
Estas inscrições se dividem em dois períodos: 
 
a) Alunos que gostariam de fazer o teste de nivelamento; 
b) Alunos que gostariam de iniciar os cursos no nível 1. 
 
Lembrando que as vagas são limitadas por ordem de acesso. 

 
Informações sobre pagamento estão descritos nos itens 5 e 6 deste edital 

 
3.3.1 DOS PROCESSOS DE INSCRIÇÃO PARA CADA PERÍODO 

 
a) ALUNOS QUE GOSTARIAM DE FAZER O TESTE 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 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 se enquadrar nesse caso deve fazer a matrícula de acordo com os 
processos mencionados neste item (a).  
 
A inscrição e matrícula para o teste de nivelamento devem ser realizadas 
exclusivamente pela internet pelo site www.cursosextra.com. 
 
Os testes serão oferecidos de maneira online através da plataforma Moodle 
Grupos. Dessa forma, salientamos que o candidato deve seguir estritamente o 
tutorial de inscrição, disponibilizado logo abaixo, para ter acesso à prova. 
 
Os idiomas oferecidos são: Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano e 
Português para Estrangeiros. 



 
Calendário de inscrição e matrícula para alunos com nivelamento: 
 
25/01/2021 – Inscrição para os testes de nivelamento na página inicial do site 
www.cursosextra.com das 8h00 às 22h00. 
 
27/01/2021 – Provas de nivelamento de Inglês; 
28/01/2021 – Provas de nivelamento para Outros Idiomas. 
 
Os testes de nivelamento 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 00h05 às 23h55 nos dias estabelecidos para cada idioma 
e consistirá em uma prova com questões objetivas. O link e tutorial de acesso à 
plataforma Moodle Grupos podem ser verificados logo abaixo. 
 
08/02/2021 – Divulgação do resultado dos testes de nivelamento na página inicial 
do site www.cursosextra.com as 08h00. 
 
08/02/2021 – Matrícula para quem foi nivelado para o nível 1, nos seguintes 
horários:  
 
 Inglês – das 09h00 as 13h00 
 Outros idiomas – das 14h00 as 18h00 

 
09/02/2021 – Matrícula para quem foi nivelado para nível superior ao 1, das 
09h00 às 19h00. 
 
 
Caso o aluno perca alguma dessas datas, ele poderá se matrícular, nas turmas que    
tenham vagas disponíveis, no dia 10/02/2021 nos seguintes horários: 

 
Inglês nível 1 – das 09h00 as 13h00 
Outros Idiomas nível 1– das 14h00 as 18h00 
Nivelados para nível 2 ou superior – das 18h30 as 22h00 

 
Lembrando que para todos os casos, as vagas são limitadas por ordem de acesso. 
 

 
As matrículas nas turmas devem ser efetuadas exclusivamente pela internet na 
página inicial do site www.cursosextra.com seguindo os passos descritos no item 4 
deste edital. Lembrando que as vagas são limitadas por ordem de acesso. 
 
A inscrição para os testes de nivelamento não equivale a matrícula no curso. O 
aluno deve fazer a sua inscrição para a prova e, posteriormente, seguir os passos de 
matrícula.   
 
Abaixo você pode acessar o tutorial de acesso à prova de cada idioma.  
 
Lembre-se: antes de se inscrever na plataforma do Moodle Grupos, você deve se 
inscrever na prova que ficará disponível na página inicial do site 
www.cursosextra.com. 



Inglês http://www.cursosextra.com//uploads/tutorial/nivelamento_ingles2021a.pdf  
Português http://www.cursosextra.com//uploads/tutorial/nivelamento_portugues2021a.pdf  
Italiano http://www.cursosextra.com//uploads/tutorial/nivelamento_italiano2021a.pdf  
Francês http://www.cursosextra.com//uploads/tutorial/nivelamento_frances2021a.pdf  
Espanhol http://www.cursosextra.com//uploads/tutorial/nivelamento_espanhol2021a.pdf  
Alemão http://www.cursosextra.com//uploads/tutorial/nivelamento_alemao2021a.pdf  

 
 

Informações sobre pagamento estão descritos nos itens 5 e 6 deste edital 
 

b) ALUNOS QUE GOSTARIAM DE INICIAR OS CURSOS NO NÍVEL 1. 
 

As matrículas devem ser efetuadas exclusivamente pela internet na página inicial do 
site www.cursosextra.com de acordo com as datas a seguir. Os passos para a 
matrícula podem ser conferidos no item 4 deste edital. 

 
Calendário de matrícula:  
 
08/02/2021 – As matrículas devem ser efetuadas nos seguintes horários: 
 
 Inglês: das 09h00 as 13h00 
 Outros idiomas: das 14h00 as 18h00 
 
Lembrando que as vagas são limitadas por ordem de acesso. 
 
Caso o aluno perca alguma dessas datas, ele poderá se matrícular, nas turmas que    
tenham vagas disponíveis, no dia 10/02/2021 nos seguintes horários: 

 
Inglês nível 1 – das 09h00 as 13h00 
Outros Idiomas nível 1– das 14h00 as 18h00 
Nivelados para nível 2 ou superior – das 18h30 as 22h00 

 
Lembrando que para todos os casos, as vagas são limitadas por ordem de acesso. 
 
 

Informações sobre pagamento estão descritos nos itens 5 e 6 deste edital 
 

 
 4. DOS PASSOS DE MATRÍCULA 
 

As matrículas estarão disponíveis na página inicial do site 
www.cursosextra.com e devem seguir os seguintes passos: 
 
i) Caso o aluno já tenha cadastro em nosso sistema, basta clicar em 

“realizar matrícula” e inserir o número de CPF. Dessa forma, o aluno 
terá acesso às turmas disponíveis. 

ii) Caso o aluno não tenha cadastro em nosso sistema, ele deve realiza-lo 
antes de efetuar a matrícula. Para isso, basta clicar em “realizar 
cadastro”. Após realizar o cadastro, o aluno deve acessar a página 
inicial do site, clicar em “realizar matrícula” e inserir o número de CPF. 
Dessa forma, o aluno terá acesso às turmas disponíveis.  



iii) A inscrição do nivelamento não equivale ao cadastro no site. Sendo 
assim, o aluno deve realizar os dois processos de inscrição. 

iv) Caso no momento de realizar o cadastro conste a informação de que o 
CPF já está em uso, isso quer dizer que o aluno já possui cadastro em 
nosso sistema. Para a matrícula, basta clicar em “realizar matrícula” e 
inserir o número de CPF. 

 
 
5. DOS VALORES DOS CURSOS 

 
Os cursos online serão oferecidos de acordo com os seguintes valores de 
matrícula, que devem ser pagos em boleto único gerado no site 
www.cursosextra.com: 

 
 Estudantes universitários: R$ 250,00 
 Estudantes do Colégio Aplicação da UFSC: R$ 250,00 
 Servidores públicos e Professores da UFSC: R$ 250,00 
 Servidores públicos de outras instituições: R$ 300,00 
 Comunidade: R$ 400,00 
 

Em caso do aluno não conseguir gerar o boleto com o valor correto, ele deve 
realizar a confirmação do vínculo de acordo com o item 7 deste edital. 
 
 
6. DA EMISSÃO DOS BOLETOS 
 
i) Para os alunos que efetuaram a matrícula nos cursos presenciais em 

2020.1 e que efetuaram o pagamento e não solicitaram reembolso, não 
será emitido novo boleto e ainda, esses alunos, contarão com um 
desconto de 33,33% na matrícula do próximo semestre. 
 

ii) Para os alunos antigos que frequentaram os cursos online em 2020.1 
ou 2020.2, o boleto deverá ser gerado na página inicial do site a partir 
do dia 25/01/2021 as 18h00 com vencimento para 28/01/2021.  
 

iii) Para os alunos novos na modalidade online, o boleto deverá ser gerado 
na página inicial no site a partir do dia 08/02/2021 com vencimento 
para 11/02/2021. 

 
 

O DLLE não encaminha boleto por e-mail, é responsabilidade do aluno 
gerar o boleto na página inicial do site www.cursosextra.com e efetuar o 

pagamento. 
 

 
Em caso do aluno não conseguir gerar o boleto com o valor correto, ele deve 
realizar a confirmação do vínculo de acordo com o item 7 deste edital.  
 
O aluno que ainda contar com desconto nos cursos online através do boleto 
pago para o módulo presencial e não conseguir gerar o boleto no site com o 
valor correto, deve encaminhar um e-mail para 



boletosextracurricularesdlle@gmail.com para que o boleto seja encaminhado 
corretamente.  
 
 
7. DA CONFIRMAÇÃO DOS VÍNCULOS 
 

 A confirmação de vínculo deve ser efetuada todos os semestres. Para que 
o vínculo seja confirmado e o boleto seja gerado com o valor correto, o aluno 
deve encaminhar o seu comprovante para o e-mail llesec.cce@contato.ufsc.br 
até a data de vencimento do boleto. 

 
Documentos que devem ser encaminhados para comprovação de vínculo: 
 

i) Alunos: atestado de matrícula do semestre vigente ou boleto 
referente ao último mês pago, em caso de faculdades particulares; 

ii) Servidores e Professores: Holerite referente ao último mês 
recebido. 

 
 
 

8. DAS BOLSAS E DESCONTOS 
  

i) Para concessão de bolsas para professores e servidores da UFSC, o 
aluno deve consultar o edital do setor de Capacitação. 

ii) Para concessão de bolsas para alunos da UFSC, o aluno deve 
consultar o edital da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE). 
 

 
9. DO PERÍODO DOS CURSOS 
 
 Os cursos online no semestre de 2021.1 terão a duração de 12 semanas, 
com inicio em 01/03/2021 e término em 22/05/2021. 
 
 
10. DOS 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 frequência 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. 
 
 
11. 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. 
 
 

 
A INSCRIÇÃO DO PARTICIPANTE IMPLICARÁ EM CIÊNCIA E ACEITAÇÃO 

DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE DOCUMENTO 
 

DLLE - UFSC 
 


