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CURSOS   DE   LÍNGUAS   

  
O  Centro  de  Línguas  CELIG,  por  meio  do  Curso  de  Letras  –  Língua  e  Literaturas  de  Língua  Inglesa,  torna                     

público  o  Edital  N 0  01/CELIG/2021–CURSOS  DE  LÍNGUAS,  de  modo  a  abrir  vagas  para  inscrições  e  matrículas                  
nos  cursos  de  línguas  ofertados  pelo  CELIG  e  convoca  a  comunidade  acadêmica  e  externa  à  universidade  para  a                    
participação  nos  cursos  como  pagantes  ou  com  solicitação  de  isenção,  de  acordo  com  as  condições  definidas  neste                   
Edital.    

  
1. DA   CARACTERIZAÇÃO   DOS   CURSOS   DE   LÍNGUAS     
  

1.1 Os   cursos   serão   realizados   de   forma   on-line.   
1.2 Serão  ofertados   cursos  intensivos ,  no  período  de  05  a  30  de  julho,  e   cursos  regulares ,  no  período  de  09                     

de    agosto   a   30   de   novembro   de   2021.   
1.3   A  carga  horária  total  de  cada  curso  ofertado  é  de  50h  (cinquenta)  ou  100  (cem)  horas-aulas,  conforme                    

curso   escolhido   no    Apêndice   I .   
1.4 Os  cursos  serão  ofertados  de  segunda  a  sábado,  com  uso  das  abordagens  de  Ensino  Comunicativo  e  da                   

Sala   de   Aula   Invertida.     
1.4.1  As  aulas  serão  ministradas  na  língua  alvo,  sem  uso  de  tradução,  em  consonância  com  os  preceitos                   

teóricos   da   Abordagem   Comunicativa.     
1.4.2   Para   os    cursos   intensivos ,   serão   registradas,   de   segunda   à   sexta-feira,   2   horas   de   encontro   síncrono   e   2   horas   de   
encontro   assíncrono   para   realização   de   atividades   de   leitura   e   escrita,   acompanhamento   de   vídeos   gravados   pelos(as)   
professores(as)   com   explicações   de   tópicos   essenciais    para    que   antecedem   a   aula   síncrona,   conforme   sugere   a   
perspectiva   da   Sala   de   Aula   Invertida,   para   os   cursos   de   50   horas.   

1.4.3   Para   os    cursos   regulares ,   serão   registradas   3   horas   de   aula,   com   2h   síncronas   e   01   assíncrona.   
a.  1  (um)  encontro  síncrono  semanal  de  2  horas  e  1  hora  de  encontro  assíncrono  para  realização  de                    

atividades  de  leitura  e  escrita,  acompanhamento  de  vídeos  gravados  pelos(as)  professores(as)  com  explicações  de                
tópicos  essenciais  para  que  antecedem  a  aula  síncrona,  conforme  sugere  a  perspectiva  da  Sala  de  Aula  Invertida,                   
para   os   cursos   de   50   horas.   

b.  1  (um)  encontro  síncrono  semanal  de  3  horas  cada  e  3  horas  para  realização  de  atividades  de  leitura  e                      
escrita,  acompanhamento  de  vídeos  gravados  pelos(as)  professores(as)  com  explicações  de  tópicos  essenciais  para               
que  antecedem  a  aula  síncrona,  conforme  sugere  a  perspectiva  da  Sala  de  Aula  Invertida,  para  os  cursos  de  100                     
horas.   

1.5 Para   fins   de   constituição   de   turma,   será   necessária   a   matrícula   de,   pelo   menos,   20   alunos(as)   por   turma.  
1.6 As  aulas  acontecerão  na  modalidade  on-line,  com  uso  de  recursos  tecnológicos  que  propiciem  encontros                

síncronos   (simultâneos,   em   tempo   real)   e   assíncronos   (aulas   gravadas).   
1.7 Como   primeiro  requisito  para  a  promoção  para  o  nível  seguinte,  é  exigida  a  frequência  mínima  de  75%                   

nas  aulas,  com  preenchimento  de  formulário  eletrônico  como  meio  de  comprovação  de  presença  por  meio  de  link                   
disponibilizado   no   decorrer   dos   encontros   síncronos.   

1.8 O(A)  aluno(a)  deve  alcançar,  ao  longo  do  curso,  média  7,0  (sete)  após  a  realização  das  avaliações.  Este                   
será   o   segundo   pré-   requisito    para   sua   promoção   para   o   nível   seguinte;   

1.9 Todos(as)  os(as)  alunos(as)  serão  submetidos  a  avaliações,  envolvendo  as  habilidades  linguísticas:  ler,              
ouvir,   falar   e   escrever.   

1.10 A   tabela   presente   no   Apêndice   I   traz   a   relação   de   todos   os   cursos,   horários   e   valores   de   investimento.     
  

2. DAS   INSCRIÇÕES   E   MATRÍCULAS   PARA   INGRESSANTES   PAGANTES   
  

2.1 INSCRIÇÃO :  Consiste  no  registro  de  interesse  do(a)  candidato(a)  em  participar  dos  cursos  de  línguas                
do   Centro   de   Línguas   CELIG.     



2.1.1 O  período  de  inscrição  para  os  cursos  será  do  dia  25  de  maio  a  15  de  junho  de  2021,  conforme  a                       
escolha   do(a)   interessado(a)   e   período   estipulado   no   Apêndice   I   e   será   feita   apenas   on-line..     

2.2 MATRÍCULA :   Consiste   na   efetivação   da   inscrição   por   meio   dos   documentos   exigidos   no   Edital.     
2.2.1 Para  a  matrícula,  o(a)  candidato(a)  deverá  encaminhar  à  Coordenação  do  Centro  de  Línguas  CELIG,                

via   e-mail    celig@ufr.edu.br,    os   seguintes   documentos:   
1. Cópia   do   registro   de   nascimento   ou   RG   e   CPF;   
2. Comprovante   de   escolaridade;   
3. Comprovante   do   pagamento   da   taxa   única   de   inscrição   (no   caso   de   candidato(a)   pagante).   

2.2.2 O   período   para   efetivação   da   matrícula   é   de   27   de   maio   a   21   de   junho   de   2021.     
2.2.3 Caso  o(a)  ingressante  não  tenha  sido  ainda  estudante  no  Centro  de  Línguas  CELIG,  mas  já  tenha                  

estudado  a  língua  pretendida  em  outra  instituição  de  ensino,  o(a)  candidato(a)  deve  submeter-se  à  prova  de                  
nivelamento   antes   de   realizar   a   sua   inscrição   e   matrícula   no   nível   pretendido.   

2.3 O  pagamento  da  taxa  de  matrícula  pode  ser  realizado  via  Fundação  Uniselva,  conforme  condições                
descritas   no   Apêndice   I.     

2.4 A  listagem  com  a  relação  das  inscrições  e  matrículas  será  publicada  na  página  da  Universidade  Federal                  
de   Rondonópolis    www.ufr.edu.br/ cursos/celig ,   em   23   de   junho   de   2021,   para   efeito   de   comprovação.     

2.4.1  Em  caso  de  alguma  divergência  e/ou  não  inclusão  de  estudantes  matriculados(as)  na  lista,  deverá  ser                  
enviado   e-mail   para    celig@ufr.edu.br    para   regularização   da   inscrição   e/ou   matrícula.     

2.5 Não    serão   aceitos   pagamentos   em   espécie   (em   dinheiro)   em   canais   que   não   os   especificados   neste   Edital.   
  

3. DA   SOLICITAÇÃO   DE   ISENÇÃO   DA   TAXA   ÚNICA     
  

3.1  Para  os   cursos  regulares ,  serão  ofertadas  vagas  gratuitas:  a)  à  comunidade  em  geral:  b)  aos(às)                  
técnicos(as)  da  UFR;  e  c)  aos(às)  servidores(as)  terceirizados(as)  que  trabalham  em  secretaria  e/ou  serviços               
administrativos   da   UFR;   d)   aos(às)   estudantes   dos   cursos   de   graduação   em   Letras   Inglês   e   Português.     

3.1.1   Não   será   ofertada   isenção   para   os   cursos   de   inverno   que   ocorrem   em   julho/2021.   
3.2   O   número   de   vagas   gratuitas   ofertadas   irá   depender   do   número   de   turmas   constituídas.     
3.2.1   O   CELIG   não   tem   obrigatoriedade   de   oferecer   isenção   a   todos(as)   os(as)   solicitantes.     
3.2.2  Em  virtude  dos  contingenciamentos  sofridos  pela  UFR  e  considerando  as  preferências  nas  solicitações  de                 

isenção,  assim  como  os  gastos  do  projeto,  somente  serão  ofertadas  vagas  gratuitas  para  os  cursos  de  Inglês  Teens  I,                     
II,   III   e   IV   e   Básicos   I,   II,   III   e   IV.   

3.2.3   NÃO   serão   ofertadas   novas   vagas   gratuitas   para   os   cursos   de   nível   intermediário   ou   Avançado.   
3.2.4  Será  ofertada  01  vaga  gratuita  por  turma/curso  constituída  durante  o  processo  de  inscrição  para  a                  

comunidade   em   geral.   
3.3  As  solicitações  de  isenção  somente  poderão  ser  feitas  pelo  e-mail   celig@ufr.edu.br ,  com  encaminhamento                

de:   
a.   Preenchimento   de   Formulário   do   link    https://forms.gle/CJHXguBS8A58PnFh6 .     
b.   Cópia   de   RG   e   CPF   (para   todos(as)   os   solicitantes   de   isenção   de   taxa);   
c.  Cópia  do  Histórico  Escolar  (apenas  para  estudantes  dos  cursos  de  graduação  em  Letras  Inglês  e  Português)                   

;   
d.   Cópia   do   Formulário   CadÚnico   atualizado   emitido   via   CRAS   (apenas   para   a   comunidade   externa   à   UFR);   
e)  Cópia  do  Histórico  Funcional  ou  contrato  (apenas  para  Técnicos  Administrativos  ou  Terceirizados  que                

atuam   na   Administração).   
3.4   As   solicitações   de   isenção   da   taxa   deverão   ser   realizadas   no   período   de   14   a   17   de   junho   de   2021.   
3.5  Os  resultados  das  solicitações  de  isenção  serão  publicados  na  página  do  facebook  do  CELIG                 

( https://www.facebook.com/CELIGRONDONOPOLIS )  e  na  página  da  Universidade  Federal  de  Rondonópolis           
( www.ufr.edu.br /cursos/celig ),   no   dia   18   de   junho   de   2021,   obedecendo   ao   Calendário   deste   Edital   (Apêndice   II).     

3.6  Processos  encaminhados  fora  dos  prazos  estabelecidos  ou  sem  toda  a  documentação  exigida  serão                
desconsiderados.   

3.7  O(A)  candidato(a)  com  isenção  da  taxa  autorizada  será  matriculado(a)  automaticamente  no  curso  e                
horário   por   ele(a)   solicitado(a).   

3.7.1  O(A)  candidato(a)  que  estiver  em  um  nível  superior  ao  Teens  1  ou  Básico  1  deverá  apresentar  nos                    
anexos   os   certificados   de   conclusão   de   cursos   realizados   no   CELIG;   

3.7.2  A  comprovação  de  proficiência  também  pode  ser  feita  por  meio  de  prova  de  nivelamento  oferecida  pelo                   
Centro   de   Línguas   CELIG.   

3.8   Os   critérios   para   a   seleção   e   consequente   autorização   das   matrículas   com   isenção   da   taxa   de    inscrição   são:   
3.8.1   Número   de   vagas   gratuitas   por   turma/curso   constituída   durante   o   processo   de   inscrição;   
3.8.2  Observação  da  renda   per  capita ,  disponível  no  formulário  do  CadÚnico  -  apenas  para  os  solicitantes  da                   

comunidade   externa   à   UFR;   
3.8.3   Faixa   etária,   com   preferência   pelo(a)   candidato(a)   com   idade   superior   aos   demais;   
 3.9  Os(As)  solicitantes  que  obtiverem  a  isenção  da  taxa  de  inscrição  poderão  continuar  realizando  os  níveis                   
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seguintes  dos  cursos  gratuitamente  nos  semestres  posteriores,  com  exceção  dos  níveis  Intermediários  e  Avançados,                
desde   que:   

1. Obtenham   a   média   final   7,0   em   cada   módulo   do   curso   escolhido;   
2. Não   tenham   reprovação   por   faltas   em   nenhum   módulo   em   que   obteve   isenção;   
3. Não   deixem   de   se   matricular   em   nenhum   semestre   no   CELIG.   

  
4. DOS   REQUISITOS   PARA   INSCRIÇÃO   EM   QUAISQUER   CURSOS   OFERTADOS   
  

4.1   Ter   idade   igual   ou   superior   a   10   anos   no   ato   da   matrícula   e   da   inscrição.     
4.2   A   passagem   de   um   nível   a   outro   dos   cursos,   conforme   o   disposto   no   quadro   abaixo:   
  
  

  
4.3  Os  cursos  que  não  estiverem  listados  no  quadro  acima   NÃO   possuem  requisitos  para  inscrição  e/ou  não                   

serão   ofertados.   
  

5. DA   PROVA   DE   NIVELAMENTO   
  

CURSO   REQUISITO   

Inglês   Teens   II   Teens   I   do   CELIG   ou   aprovação   na   prova   de    nivelamento.   

Inglês   Teens   III   Teens   II   do   CELIG   ou   aprovação   na   prova   de    nivelamento.   

Inglês   Teens   IV   Teens   III   do   CELIG   ou   aprovação   na   prova   de    nivelamento.   

Inglês   Básico   I   Teens   IV   do   CELIG   ou   aprovação   na   prova   de    nivelamento.   

Inglês   Básico   II   Básico   I   do   CELIG   ou   aprovação   na   prova   de    nivelamento.     

Inglês   Básico   III   Básico   II   do   CELIG   ou   aprovação   na   prova   de    nivelamento.     

Inglês   Básico   IV   Básico   III   do   CELIG   ou   aprovação   na   prova   de    nivelamento.     

Inglês   Intermediário   I   Básico   IV   do   CELIG   ou   aprovação   na   prova   de    nivelamento.     

Inglês   Intermediário   II   Intermediário   I    do   CELIG   ou   aprovação   na   prova   de    nivelamento.     

Inglês   Intermediário   III   Intermediário  II  do  CELIG  ou  aprovação  na  prova  de           
nivelamento.   

Inglês   Intermediário   IV   Intermediário  III  do  CELIG  ou  aprovação  na  prova  de           
nivelamento.   

Inglês   Avançado   I   Intermediário  IV  do  CELIG  ou  aprovação  na  prova  de           
nivelamento.   

Inglês   Avançado   II   Avançado   I   do   CELIG   ou   aprovação   na   prova   de    nivelamento.   

Inglês   Avançado   III   Avançado   II   do   CELIG   ou   aprovação   na   prova   de    nivelamento.   

Inglês   Avançado   IV   Avançado   III   do   CELIG   ou   aprovação   na   prova   de    nivelamento.   

Espanhol   Básico   II   Espanhol  Básico  I  do  CELIG  ou  aprovação  na  prova  de            
nivelamento.     

Espanhol   Básico   III   Espanhol  Básico  I  do  CELIG  ou  aprovação  na  prova  de            
nivelamento.     

Francês   Básico   II   Francês   Básico   I   do   CELIG   ou   aprovação   na   prova   de   nivelamento.   

Francês   Básico   III   Francês  Básico  II  do  CELIG  ou  aprovação  na  prova  de            
nivelamento.   



5.1  O(A)  aluno(a)  que  quiser  se  matricular  em  nível  superior,  sem  apresentar  comprovante  de  aproveitamento                 
de   curso   de   nível   anterior   concluído   no   CELIG,   deverá   realizar   a   prova   de   nivelamento.     

5.2  As  inscrições  para  a  Prova  de  Nivelamento  deverão  ser  feitas  no  período  de  31/05  a  04  de  junho  de  2021,                       
via   1x   boleto   bancário,   no   valor   de   R$   200,00   (duzentos   reais).     

5.3    NÃO    serão   aceitos   pagamentos   em   espécie   (em   dinheiro),   em   canais   não   especificados   neste   Edital.     
5.4  Após  o  pagamento  da  inscrição  para  a  Prova  de  Nivelamento,  os(as)  candidatos(as)  deverão  encaminhar  o                  

comprovante  de  pagamento  e  cópia  de  documento  com  foto  (RG  e/ou  CNH)  para  o  endereço  eletrônico                  
celig@ufr.edu.br .  No  assunto,  especificar:  PROVA  DE  NIVELAMENTO  CELIG.  No  corpo  da  mensagem  de               
email,   especificar   a   língua   alvo   para   o   teste   de   nivelamento;     

5.5   A   Prova   de   Nivelamento   do   Centro   de   Línguas   CELIG   será   realizada   em   duas   fases,   a   saber:     
1. Entrevista  com  duração  de,  no  máximo,  15  minutos,  com  a  presença  do(a)  avaliador  (a)  e  o(a)  candidato                   

apenas,  de  modo  a  verificar  a  fluência  do(a)  candidato(a)  de  acordo  com  o  conhecimento  que  este(a)  alega  ter.  A                     
entrevista  ocorrerá  em  05  de  junho  de  2021,  a  partir  das  9h,  em  ordem  alfabética.  A  lista  com  os  nomes  e  os                        
horários,  bem  como  o  link  para  a  sala  de  aula  do  Google  Meet  serão  encaminhados  para  os  e-mails  dos(as)                     
candidatos   até   as   21h   do   dia   04   de   junho   de   2021;     

2. Prova  escrita  a  ser  realizada  em  uma  sala  do  Google  Meet,  com  link  previamente  encaminhado  aos                  
endereços  de  e-mail  informados  pelos(as)  candidatos(as).  Os(As)  inscritos(as)  para  a  realização  da  Prova  de                
Nivelamento  devem  comparecer  na  sala  de  aula  virtual  com  antecedência  de  10(  dez)  minutos,  manterem  a  câmera                   
ligada   e   o   microfone   desligado.   A   prova   acontecerá   em   06   de   junho   de   2021,   das   9h   às   12h.     

5.6    NÃO    haverá   solicitação   de   isenção   de   taxa   para   realização   da   Prova   de   Nivelamento.   
5.7   O   resultado   da   prova   de   nivelamento   será   divulgado   em   10/06/2021   no   site    www.ufr.edu.br/ cursos/celig .   
  

6. DAS   JUSTIFICATIVAS   DE   FALTAS   E   SEGUNDA   CHAMADA   
  
  

6.1  O(A)  aluno(a)  que  não  comparecer  às  aulas,  por  motivos  de  doença  ou  óbito  (parentes  de  primeiro  grau),                    
poderá  justificar  a  sua  falta  enviando  a  documentação  comprobatória  para  o  e-mail  celig@ufr.edu.br  no  prazo  de                  
até   01   (uma)   semana   após   a   ausência   à   aula.   

6.1.1   O   envio   da   documentação   NÃO   significa   abono   de   falta,   apenas   justificativa.   
6.2  Todas  as  avaliações  são  informadas  no  calendário  semestral  (Apêndice  II)  para  as  atividades  do  Centro  de                   

Línguas  CELIG.  Portanto,  o(a)  aluno(a)  que  não  comparecer  aos  exames  por  motivos  de  doença  ou  óbito  (parentes                   
de  primeiro  grau)  com  apresentação  de  documentos  poderá  solicitar,  gratuitamente,  a  segunda  chamada               
diretamente  na  Secretaria  do  CELIG  no  prazo  de  até  01  (uma)  semana  após  a  realização  do  exame,  via  mensagem                     
enviada   ao   e-mail    celig@ufr.edu.br .   

6.3  O(A)  aluno(a)  que  não  comparecer  aos  exames  e  cujas  justificativas  não  forem  relacionadas  a  problemas                  
de  doença  ou  óbito  (parentes  de  primeiro  grau)  poderá  solicitar  a  realização  da  Segunda  Chamada  por  meio  de                    
pagamento   da   taxa   de   R$   100,00   (cem   reais)   no   prazo   de   até   01   (uma)   semana   após   a   realização   da   avaliação.   

  
7. DO   REEMBOLSO   DE   VALORES   PAGOS   
  
  

7.1  Em  caso  de  a  turma  não  ser  constituída  para  o  horário  informado  neste  Edital,  o(a)  aluno(a)  matriculado(a)                    
poderá  requerer  reembolso  através  do  e-mail   celig@ufr.edu.br ,  informando  curso,  horário  e  apresentando              
comprovante   de   pagamento   até   o   dia   31/08/2021.   

7.2  Não  haverá  reembolso  de  valores  sob  nenhuma  outra  justificativa,  a  não  ser  o  da  não  constituição  de                    
turma.   

7.3   Após   a   data   de   31/08/2021,   não   serão   mais   aceitos   pedidos   de   reembolso   sob   nenhuma   justificativa.   
  
  

8. DAS   DISPOSIÇÕES   FINAIS   
  
  

8.1  Uma  vez  que  as  aulas  serão  oferecidas   apenas  na  modalidade  on-line,  é  de  responsabilidade  dos(as)  alunos                   
a   aquisição   e   manutenção   de   equipamento   (computadores,   celulares,   etc)   para   a   realização   das   aulas.   

8.2  No  decorrer  das  aulas,  os(as)  alunos   devem  estar  cientes  de  que  a  qualquer  momento  o(a)  professor  irá                    
solicitar  a  sua  participação,  logo,  é  necessário  que  câmeras  e  microfones  estejam  em  boa  condição  de                  
funcionamento.   

8.3  O(A)  aluno(a)  que  não  participar  das  interações  propostas  no  decorrer  das  aulas  síncronas  não  terá  sua                   
presença   confirmada.   

8.4  Como  as  aulas  assíncronas  serão  disponibilizadas  na  plataforma  digital  Google  Classroom,  é  necessário                
que  os(as)  alunos(as)  tenham  uma  conta  de  e-mail  no  Gmail  para  efeito  de  cadastro  na  plataforma  e  viabilização  do                     
compartilhamento   das   informações.     

mailto:celig@ufr.edu.br
http://www.ufr.edu.br/
mailto:celig@ufr.edu.br
mailto:celig@ufr.edu.br


8.5  O  Centro  de  Línguas  CELIG   não   se  responsabiliza  pela  qualidade  de  internet  a  ser  utilizada  pelos(as)                   
alunos(as)   matriculados(as),   e   não   oferece   auxílio   para   aquisição   de   pacote   de   dados.     

8.6  Ao  realizar  a  sua  inscrição  e  a  sua  matrícula,  o(a)  alunos  assume  ter  lido  este  Edital  na  íntegra  e  estar  de                        
acordo   com   todos   os   termos.   

8.7   Casos   omissos   serão   resolvidos   pela   coordenação   do   Centro   de   Língua   CELIG.     
8.8   Este   Edital   passa   a   vigorar   a   partir   da   data   de   sua   publicação.   

  
  
  

Rondonópolis,   22   de   maio   de   2021.   
  
  
  
  

     Dra.   Ana   Paola   de   Souza   Lima     Dra.   Maria   Aparecida   dos   Santos  
Coordenadora   Centro   de   Línguas   CELIG     Coordenadora   Administrativa   Centro   de   Línguas   CELIG   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



APÊNDICE   I   
CURSOS,   HORÁRIOS   E   VALORES   

  
  

CURSOS   INTENSIVOS   DE   INVERNO   
05   a   30   DE   JULHO   DE   2021   

  
  

INGLÊS   

CURSO   DIA/HORÁRIO   VALOR   

Inglês   Básico   I  
(50h)   

● Material  com  atividades  e  vídeos  explicativos        
disponível  todos  os  dias  na  plataforma  Google         
Classroom;   
● Encontros  síncronos  para  prática  às   Quartas  e         
Sextas,    das   18h   às   20h.   

R$  330,00  (dividido  em  até       
4X  no  cartão  de  crédito  ou  à         
vista   no   boleto   bancário).   
  

Inglês  Básico  II     
(50h)   

● Material  com  atividades  e  vídeos  explicativos        
disponível  todos  os  dias  na  plataforma  Google         
Classroom;   
● Encontros  síncronos  para  prática  às   Quartas  e         
Sextas,    das   18h   às   20h.   

R$  350,00  (dividido  em  até       
4X  no  cartão  de  crédito  ou  à         
vista   no   boleto   bancário).   
  

Inglês   
Básico   III   (50h)   

● Material  com  atividades  e  vídeos  explicativos        
disponível   todos   os   dias   na   plataforma   Google   Classroom;   
● Encontros  síncronos  para  prática  às   Quartas  e         
Sextas,    das   18h   às   20h.   

R$  370,00  (dividido  em  até       
4X  no  cartão  de  crédito  ou  à         
vista   no   boleto   bancário).   

Inglês   
Básico   IV   (50h)   

● Material  com  atividades  e  vídeos  explicativos        
disponível   todos   os   dias   na   plataforma   Google   Classroom;   
● Encontros  síncronos  para  prática  às   Quartas  e         
Sextas,    das   18h   às   20h.   

R$  390,00  (dividido  em  até       
4X  no  cartão  de  crédito  ou  à         
vista   no   boleto   bancário).   

ESPANHOL   

CURSO   DIA/HORÁRIO   VALOR   

Espanhol   
Básico   I   (50h)   

● Material  com  atividades  e  vídeos  explicativos        
disponível  todos  os  dias  na  plataforma  Google         
Classroom;   
● Encontros  síncronos  para  prática  às   Quartas  e         
Sextas,    das   18h   às   20h.   

R$  400,00  (dividido  em  até       
4X  no  cartão  de  crédito  ou  à         
vista  no  boleto  bancário.  As       
taxas  do  parcelamento  no      
cartão  de  crédito  ficam  por       
conta   do   (a)   pagante.)   

Espanhol   
Básico  II    
(50h)   

● Material  com  atividades  e  vídeos  explicativos        
disponível  todos  os  dias  na  plataforma  Google         
Classroom;   
● Encontros  síncronos  para  prática  às   Quartas  e         
Sextas,    das   20h   às   22h.   

R$  420,00  (dividido  em  até       
4X  no  cartão  de  crédito  ou  à         
vista  no  boleto  bancário.  As       
taxas  do  parcelamento  no      
cartão  de  crédito  ficam  por       
conta   do   (a)   pagante.)   
  
  

Espanhol   
Básico  III    
(50h)   

● Material  com  atividades  e  vídeos  explicativos        
disponível  todos  os  dias  na  plataforma  Google         
Classroom;   
● Encontros  síncronos  para  prática  às   Terças  e         
Quintas,    das   18h   às   20h.   

R$  440,00  (dividido  em  até       
4X  no  cartão  de  crédito  ou  à         
vista  no  boleto  bancário.  As       
taxas  do  parcelamento  no      
cartão  de  crédito  ficam  por       
conta   do   (a)   pagante.)   
  
  



CURSOS   REGULARES     
09   DE   AGOSTO   A   30   DE   NOVEMBRO/2021   

INGLÊS   

CURSO   DIA/HORÁ 
RIO   

VALOR   

Inglês  Teens  I  (adolescentes  de  10  a  12          
anos)   (50h)   

Sábado 09h   às   11h   R$   310,00   (dividido   em   
até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

Inglês  Teens  I  (adolescentes  de  13  a  15          
anos)   (50h)   

Sábado   09h   às   11h   R$   310,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

Inglês  Teens  I  (adolescentes  de  10  a  12          
anos)   (50h   

Quarta   15h   às   17h   R$   310,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

Inglês  Teens  I  (adolescentes  de  13  a  15          
anos)   (50h)   

Quinta   15h   às   17h   R$   310,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

Inglês  Teens  II  (adolescentes  de  10  a  12          
anos)   (50h)     

Sábado   9h   às   11h   R$   315,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

Inglês  Teens  II  (adolescentes  de  13  a  15          
anos)   (50h)   

Sábado   09h   às   11h   R$   315,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   



no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

Inglês  Teens  II  (adolescentes  de  10  a  15          
anos)   (50h)   

Quinta   15h   às   17h   R$   315,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

Inglês  Teens  III  (adolescentes  de  10  a  15          
anos)   (50h)   

Terça   15h   às   17h   R$   320,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

Inglês  Teens  III  (adolescentes  de  10  a  15          
anos)    (50h)   

Sábado   9h   às   11h   R$   320,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

Inglês  Teens  IV  (adolescentes  de  10  a  15          
anos)      (50h)   

Sábado   9h   às   11h   R$   325,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

Inglês  Teens  IV  (adolescentes  de  10  a  15          
anos)    (50h)   

Terça   15h   às   17h   R$   325,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

Inglês   Básico   I   (50h)   Sábado   9h   às   11h   R$   330,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   



no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

Inglês   Básico   I   (50h)   Sábado   15h   às   11h   R$   330,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

Inglês   Básico   I   (50h)   Quarta   19h   às   21h   R$   330,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

Inglês   Básico   II   (50h)   Sábado   9h   às   11h   R$   350,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

Inglês   Básico   II   (50h)   Sábado   15h   às   17h   R$   350,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

Inglês   Básico   II   (50h)   Quinta   19h   às   21h   R$   350,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

Inglês   Básico   III   (50h)   Sábado   9h   às   11h   R$   370,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   



pagante.)   
  

Inglês   Básico   III   (50h)   Sábado   15h   às   11h   R$   370,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

Inglês   Básico   III   (50h)   Segunda   19h   às   21h   R$   370,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

Inglês   Básico   IV   (50h)   Terça   19h   às   21h   R$   390,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

Inglês   Básico   IV   (50h)   Sábado   9h   às   11h   R$   390,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

Inglês   Básico   IV   (50h)   Sábado   15h   às   11h   R$   390,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

Inglês   Intermediário   I   (50h)   Sábado   9h   às   11h   R$   430,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  



Inglês   Intermediário   I   (50h)   Segunda   19h   às   21h   R$   430,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

Inglês   Intermediário   II   (50h)   Terça   19h   às   21h   R$   460,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

Inglês   Intermediário   II   (50h)   Sábado   15h   às   17h   R$   460,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

Inglês   Intermediário   III   (50h)   Quarta   19h   às   21h   R$   490,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

Inglês   Intermediário   III   (50h)   Sábado   15h   às   17h   R$   490,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

Inglês   Intermediário   IV   (50h)   Quinta   19h   às   21h   R$   520,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

Inglês   Intermediário   IV   (50h)   Sábado   15h   às   17h   R$   520,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   



crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

Inglês   Avançado   I   (50h)   Quinta   19h   às   21h   R$   550,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

Inglês   Avançado   IV   (50h)   Sábado   9h   às   11h   R$   610,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

Inglês  Instrumental  (50h)  -  Foco  na  Leitura         
e   Escrita   

Terça   18h   às   20h   R$   600,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

Inglês  Instrumental  (50h)  -  Foco  na  Fala  e          
Compreensão   Auditiva   

Quinta   18h   às   20h   R$   600,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

TOEFL   IBT   (50h)   Sexta     18h   às   20h   R$   600,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

PORTUGUÊS   

CURSO   DIA/HORÁ 
RIO   

VALOR   



Português  para  Concursos  (100h)  -  Gramática  da         
Língua   Portuguesa   

Sábado   8h   às   11h   R$  500,00  (dividido     
em  até  4X  no      
cartão  de  crédito     
ou  à  vista  no      
boleto  bancário.    
As  taxas  do     
parcelamento  no    
cartão  de  crédito     
ficam  por  conta     
do   (a)   pagante.)   

  

Português  para  Concursos  (100h)  –  Leitura  e         
Produção   de   Texto     

Sábado  14h  às     
17h   

R$  500,00  (dividido     
em  até  4X  no      
cartão  de  crédito     
ou  à  vista  no      
boleto  bancário.    
As  taxas  do     
parcelamento  no    
cartão  de  crédito     
ficam  por  conta     
do   (a)   pagante.)   

  

Redação   para   o   ENEM   (50h)   Sábado   8h   às   11h   R$  420,00  (dividido     
em  até  4X  no      
cartão  de  crédito     
ou  à  vista  no      
boleto  bancário.    
As  taxas  do     
parcelamento  no    
cartão  de  crédito     
ficam  por  conta     
do   (a)   pagante.)   

  

Redação   para   o   ENEM   (50h)   Sábado   14h  às    
17h   

R$  420,00  (dividido     
em  até  4X  no      
cartão  de  crédito     
ou  à  vista  no      
boleto  bancário.    
As  taxas  do     
parcelamento  no    
cartão  de  crédito     
ficam  por  conta     
do   (a)   pagante.)   

  

ESPANHOL   

CURSO   DIA/HORÁRIO   VALOR   

Espanhol   Básico   I   (50h)   Terça   19h   às   21h   R$   400,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  



  
  

  

Espanhol   Básico   II   (50h)   Quarta   19h   às   21h   R$   420,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

Espanhol   Básico   III   (50h)   Segunda   19h   às   21h   R$   440,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

       FRANCÊS   

CURSO   DIA/HORÁRIO   VALOR   

Francês   Básico   Básico   I   (50h)   Segunda,   19h   às   21h   R$   400,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

Francês   Básico   II   (50h)   Terça,   19h   às   21h   R$   420,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

Francês   Básico   II   (50h)   Quarta,   19h   às   21h   R$   440,00    (dividido   
em   até   4X   no   cartão   de   
crédito   ou   à   vista   no   
boleto   bancário.   As   
taxas   do   parcelamento   
no   cartão   de   crédito   
ficam   por   conta   do   (a)   
pagante.)   
  

PROVA   VALOR   CONDIÇÕES   

PROVA   DE   NIVELAMENTO   R$   200,00   1X   no   boleto   bancário    

SEGUNDA   CHAMADA   R$   100,00   1X   no   boleto   bancário   



APÊNDICE   II   
CALENDÁRIO   ACADÊMICO   2021/2   

    
    

DATA   ATIVIDADE   LOCAL   

25/05/2021   Publicação   do   Edital     www.ufr.edu.br/ cursos/celig   

25/05   a   15/06/2021   Inscrições  para  os  cursos  regulares  e  cursos  de          
inverno   

www.ufr.edu.br/ cursos/celig   

25/05   a   04/06/2021   Período   de   inscrições   para   a   Prova   de   Nivelamento   www.ufr.edu.br/ cursos/celig   

27/05   a   21/06/2021   Matrículas  para  os  cursos  regulares  e  cursos  de          
inverno   

celig@ufr.edu.br   

31/05   a   04/06/2021   Inscrições  para  a  Prova  de  Nivelamento  e  envio  dos          
documentos   comprobatórios   para   esta   prova.     

As  inscrições  serão     
realizadas  pelo  site     
www.ufr.edu.br/ cursos/celig   
e  envio  da  documentação      
pelo   e-mail   celig@ufr.edu.br   

05/06/2021   Data  para  entrevista  individual  para  a  aplicação  da          
Prova   de   Nivelamento   

Link  a  ser  enviado  por       
e-mail  aos(às)    
candidatos(as).   

06/06/2021   Aplicação   da   Prova   de   Nivelamento   Link  a  ser  enviado  por       
e-mail  aos(às)    
candidatos(as).   

10/06/2021   Publicação   do   resultado   das   provas   de   nivelamento   www.ufr.edu.br/ cursos/celig   

14   a   17/06/2021   Período  para  solicitação  de  isenção  para  os  cursos         
regulares.   

celig@ufr.edu.br   

18/06/2021   Publicação   do   resultado   das   solicitações   de   isenção   www.ufr.edu.br/ cursos/celig   

23/06/2021   Publicação   da   listagem   dos   alunos   inscritos   www.ufr.edu.br/ cursos/celig   

01/07/2021   Apresentação  da  metodologia  CELIG  pela       
coordenação  para  pais,  mães,  responsáveis  e        
estudantes.   

Link  a  ser  enviado  por       
e-mail   

05/07/2021   Início   dos   cursos   de   inverno   Link  a  ser  enviado  por       
e-mail   

30/07/2021   Término   dos   cursos   de   inverno   Link  a  ser  enviado  por       
e-mail   

05/08/2021   Reunião   de   pais   –   Abertura   de   semestre   letivo   Link  disponibilizzado  na     
página  FACEBOOK  CELIG     
RONDONÓPOLIS  E    
www.ufr.edu.br/ cursos/celig   

07   a   13/08/2021   Primeira   semana   de   aula   dos   cursos   regulares   Link   a   ser   enviado   por   
e-mail   

09/08/2021   Início   dos   cursos   regulares   Link  a  ser  enviado  por       
e-mail   

31/08/2021   Último   prazo   para   solicitação   de   reembolso   www.ufr.edu.br/ cursos/celig   

07/09/2021   Feriado   –   Independência   do   Brasil   -   

http://www.ufr.edu.br/
http://www.ufr.edu.br/
http://www.ufr.edu.br/
http://www.ufr.edu.br/
http://www.ufr.edu.br/
http://www.ufr.edu.br/
http://www.ufr.edu.br/
http://www.ufr.edu.br/
http://www.ufr.edu.br/


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

11   a   17/09/2021   Período  de  aplicação  da  primeira  avaliação  do         
semestre   letivo.     

Link   a   ser   enviado   por   
e-mail   

12/10/2021   Feriado   –   Nossa   Senhora   Aparecida   -   

15/10/2021   Feriado   –   Proclamação   da   República   -   

16   a   22/10/2021   Período  de  aplicação  da  segunda  avaliação  do         
semestre   letivo.   

Link   a   ser   enviado   por   
e-mail   

02/11/2021   Feriado   -   Finados   -   

22   a   27/11/2021   Período  de  aplicação  da  terceira  avaliação  do         
semestre   letivo.   

Link   a   ser   enviado   por   
e-mail   

30/11/2021   Término   dos   cursos   regulares   Link  a  ser  enviado  por       
e-mail   

02/12/2021   Reunião   -   Entrega   de   notas   Link   a   ser   enviado   por   
e-mail   


