
 

 

 

CURSOS ‘EXTRA ONLINE’ 
 

O DLLE está propondo os cursos ‘Extra online’, de forma emergencial, a 
fim de retomarmos o contato com a língua e evitarmos retrocessos. Com 
base em nossas experiências (o DLLE vem, desde 2008, atuando com 
ensino de línguas à distância), podemos afirmar que vocês terão muitas 
oportunidades de interação e recebimento de retorno de forma 
individualizada pelo seu professor. 

Dinâmica das aulas 

1. Momentos síncronos (em tempo real) de fala com seu professor e 
também com colegas, via web conferências ou chats, por exemplo.  

2. Momentos  assíncronas (participações desconectadas do momento 
real, fóruns de discussão, tarefas online, por exemplo) na Plataforma 
Moodle Grupos, ambiente de ensino-aprendizagem que, neste momento, 
constitui-se em oportunidade para que vocês continuem ou iniciem seu 
caminhar no processo de aprender uma língua estrangeira. 

 

Carga horária 

60 h/aula – Os cursos extracurriculares online seguirão a mesma carga 
horária dos presenciais. 
 

Período do Curso 

10 semanas: 20 de junho a 27 de agosto 

 

 



Validação  

O semestre atual será validado normalmente, de modo que @ alun@ que 
cursar nível 2 neste semestre passará, mediante aprovação, para o nível 3 
no próximo semestre.  
 

Alun@s elegíveis 

Alun@s já matriculados para o semestre 2020.1  

Alun@s que fizeram nivelamento no ano de 2019 ou de 2020 

Alun@s Nov@s: Em caso de abertura de novas matrículas, estas serão 
oferecidas somente para nível 1. 

 

Cursos com alteração 

Infelizmente, não poderemos ofertar todas as turmas dos cursos 
presenciais e por isso oferecemos novas oportunidades para @s alun@s 
cujas turmas não estão sendo disponibilizadas.  
 

o  Alemão 
 Os níveis 6, 7 e 8 não serão ofertados. Convidamos os alunos 

desses níveis a ingressarem em um Curso de Conversação a ser 
formado. 

 
o  Espanhol 

 O nível 6 não será ofertado. Convidamos os alunos desse nível a 
ingressarem no Curso de Conversação. 

 
o  Francês  

 Os níveis 6, 7 e 8 não serão ofertados. Convidamos os alunos desses 
níveis a ingressarem no Curso de Conversação. 

 
o   Inglês   

 Os níveis avançado 1 e 2 não serão ofertados. Convidamos os 
alunos desses níveis a ingressarem no Curso de Conversação. 

 Os níveis Intro 1 e 2 não serão ofertados. Convidamos os alunos 
desses níveis a ingressarem no Nível 1.  

 



o   Italiano  
 Os níveis 4, 5 e 6 não serão ofertados. Convidamos os alunos 

desses níveis a ingressarem em um Curso de Conversação a ser 
formado. 

 
o   Português para Estrangeiros 
 Só serão ofertados os níveis 1 e 2. Convidamos os alunos do 

Português 1 para hispano-falantes a ingressarem no Curso de 
Português 2.   

 
o  Japonês 
 Só será ofertado o Nível 1 

 

Forma de matrícula 

Para que você possa se matricular, basta sinalizar respondendo ao e-mail 
que foi enviado, pela nossa equipe, até o dia 03/06 que entraremos em 
contato para fazer a sua transferência para a modalidade online. 
 

Valor da Inscrição 

Alun@s já matriculad@s e que efetuaram o pagamento do boleto:  

Não haverá nova cobrança e, além disso, haverá um bônus de 33,33% 
na matrícula para o próximo semestre. 

Alun@s Nov@s ou que não efetuaram o pagamento do boleto: 

O valor é de R$ 200,00 para estudantes, de R$ 247,00 para servidor 
público de outras instituições, e de R$ 340,00 para a comunidade. 

Alternativamente, se decidirem por não participar dos cursos online, 
podem deixar suas matrículas em aberto para uso no próximo semestre 
presencial.  

Caso nenhuma dessas alternativas lhes convenham, há ainda a 
possibilidade de pedir reembolso do valor pago. Informamos, no entanto, 
que, devido ao trabalho remoto e a consequente ausência de acesso ao 
sistema de pagamentos da UFSC, sentimos informar que é possível que a 
devolução não seja feita até que o trabalho administrativo seja retomado 
de forma presencial.  



Para qualquer uma das escolhas, basta responder o email enviado pela 
nossa equipe até o dia 03/06. 

 

Colocamo-nos à disposição! 

EQUIPE DLLE 

 

 


