
 
Universidade Federal do Pará 

Campus Universitário de Altamira 
Curso Livre de Língua Inglesa e Libras-CLLIL 

EDITAL DE MATRÍCULA PARA O 2º SEMESTRE DE 2018 
 

Curso de Língua Brasileira de Sinais – Libras  
 

*O edital para o curso de Língua Inglesa já foi disponibilizado e finalizado. 
 
Neste Segundo semestre de 2018 ofertaremos Libras 1º (básico), 2º (intermediário) e 3º (avançado). 
 
*Certifique-se de se inscrever no NÍVEL CORRETO. 

 
NIVELAMENTO 
 

Não é necessário fazer prova de nivelamento, o aluno que deseja ingressar no primeiro nível (básico de 
Libras). 

Estão dispensados do nivelamento alunos que já cursam Libras na UFPA, ou seja, podem cursar os 
níveis intermediário, avançados e de tradução e interpretação de Libras, todos os alunos que foram 
aprovados nas provas da UFPA em nível anterior. 

Com a prova de nivelamento é possível ingressar nos níveis: intermediário, avançado e tradução e 
interpretação de libras. 

À quem tenha cursado, nível básico e intermediário ou avançado em outra instituição será 
necessário a prova de nivelamento, à partir da entrega do devido certificado. 

-Será aplicada uma única avaliação (entrevista ou envio de vídeo) contendo o conteúdo do nível básico 
e/ou intermediário. 

-Período de inscrição: de 04 a 10/09/18, via link a ser postado na página do Curso livre: 
https://www.facebook.com/cursolivreingleselibrasatm/ 

PROVA DE NIVELAMENTO (MODALIDADE VÍDEO):  
 
O candidato deverá enviar um vídeo via link do Youtube para o e-mail: jonatasouza3@gmail.com.  

O vídeo deve conter no mínimo 2 minutos de gravação. 

O vídeo deve ser gravado integralmente em Libras onde o candidato deverá informar seu nome, idade, 
telefone e cidade onde reside e responder a seguinte pergunta: Porque é importante ter contato com a 
comunidade surda? 

Através deste vídeo será avaliada a fluência do candidato e feita a sua colocação no nível Intermediário 
ou Avançado. 

 
 
 



PROVA DE NIVELAMENTO (MODALIDADE PRESENCIAL):  
 
A prova será individual e gravada, devendo o candidato agendar horário na Coordenação do curso Livre 
no campus 01, no período de 04 a 10/09/18. 

Na entrevista será gravado um vídeo integralmente em Libras, em que o candidato deverá informar seu 
nome, idade, telefone e cidade onde reside e responder a seguinte pergunta: Porque é importante ter 
contato com a comunidade surda? 

Através deste vídeo será avaliada a fluência do candidato e feita e a sua colocação no nível 
Intermediário ou Avançado. 

RESULTADO: será até 12/09/18 e divulgado no portal da FADESP 
https://www.portalfadesp.org.br/, utilizando o navegador          INTERNET EXPLORER e 
na página do facebook: https://www.facebook.com/cursolivreingleselibrasatm/. 

-Após as etapas identificadas acima, o ingressante poderá escolher a turma de Libras e realizar a 
matrícula via portal da FADESP http://www.portalfadesp.org.br/, utilizando o navegador 
INTERNET EXPLORER, de acordo com o início das matrículas, no período de 17 a 20/09/2018. 

DEMANDA SOCIAL 

- O processo de seleção foi realizado pela Coordenação do Curso Livre-Campus 01. 

- O aluno selecionado deverá realizar a matrícula conforme orientação disponível neste Edital e 
entregar o boleto gerado na coordenação do Curso Livre. 

SOBRE AS MATRÍCULAS NO CURSO DE LIBRAS 
 

 À partir de 08:00 h do dia 17 até 20/09/2018. 

1- Primeiramente será feito um cadastro pessoal online no site da FADESP 
(https://www.portalfadesp.org.br/, utilizando o navegador INTERNET EXPLORER); 

2- Será gerado o número de registro e senha; 

3- Após esta etapa, o aluno poderá escolher a turma de Inglês que deseje ingressar e gerar o 
boleto para pagamento. 

*** Estudantes beneficiados com bolsas dos CLLIL (após seleção feita pela assistência  
estudantil) devem trazer o boleto bancário para recadastramento antes do vencimento do boleto. O 
não recadastramento implica na perda da bolsa. 

***Turmas com menos de 20 alunos serão canceladas e a taxa de matrícula devolvida 
integralmente. 

*** REABERTURA DE MATRÍCULAS PARA VAGAS DISPONÍVEIS: 1º, 2ª e 3º níveis: dia 
25/09/2018. 

INVESTIMENTO DO CURSO: Libras  (curso regular presencial): 
 
O valor total do Curso é de R$ 390,00 por semestre: matrícula de R$ 130,00 + 04 parcelas de R$ 

65,00, ou à vista com 5% de desconto R$ 370,50. 
 
 

 



INÍCIO DAS AULAS: 

Turmas Data Horário 
LIBRAS NÍVEL 01 – BÁSICO Sábado – 29/09 a 22/12/18 14:00-16:40 h 

LIBRAS NÍVEL 02 – INTERMEDIÁRIO Sábado – 29/09 a 22/12/18 08:00-12:00 h 
LIBRAS NÍVEL 03- AVANÇADO Terça-feira – 25/09 a 18/12/18 19:00-21:40 h 

* Campus 01-Sala 02 do Prédio da Faculdade de Educação 

* Turma Nível 03: Excepcionalmente em outubro também nas quintas-feiras para fechamento de carga-
horária
 
DA ATIVIDADE DE ESTÁGIO  
 
O módulo de 60 horas será dividido em 40 horas de atividade em sala de aula e 20 horas de atividade 
extraescolar. 
 
As atividades extraescolares são obrigatória e configuram-se como elemento indispensável de 
aprendizado de libras 
 
As atividades extraescolares tratam-se da visita do aluno a locais com surdos (escolas, congregações, 
igrejas, associações, visitas etc.), sendo de opção do aluno em onde frequentá-las. 
 
As atividades extraescolares serão também promovidas pela Universidade. 
 
As atividades extraescolares serão acompanhadas com rigor pela Universidade com uso de formulários 
próprios. 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
1) O aluno inadimplente não terá direito à renovação de sua matrícula. 
 
2) Não será permitida a inscrição em mais de uma turma de uma mesma língua. 
 
3) O teste de nivelamento é obrigatório para aluno novato que ingressa a partir do 2º nível. 
 
4) É de inteira responsabilidade do aluno, certificar-se de que foi aprovado no nível anterior antes 
de efetuar a sua matrícula. 

5) Terá a matrícula cancelada, sem direito a ressarcimento, o aluno que, sem ter sido aprovado em 
nível anterior, inscrever-se no nível subsequente e o novato que não se submeteu ao teste de 
nivelamento, no caso de matrícula a partir do 2º nível. 

6) A mudança de turma e horário será possível somente em caso de vaga disponível, pagamento de 
taxa de transferência (por troca efetuada) e apresentação de justificativa comprovada. Não será 
aceito pedido de transferência durante o período de matrícula e de reoferta. O aluno deverá 
apresentar-se na nova turma com autorização de transferência, assinada pela coordenação do curso. 

7) A frequência mínima exigida é de 75% da carga horária total do curso. A excedência do limite 
de faltas implica em reprovação por falta. 

8) Em caso de desistência do curso, o aluno deverá solicitar cancelamento do curso, via protocolo 
disponível na Coordenação do curso Livre a fim de não gerar cobranças indevidas. 

9) Em caso de desistência no primeiro mês do curso, o aluno poderá solicitar, via protocolo 
disponível na Coordenação dos Cursos Livres, a devolução de 50% da 1ª parcela desde que o faça 
até a segunda aula do curso. 



10) Será permitida a matrícula de alunos com Ensino Médio Incompleto. 
 
*Todas as matrículas deverão ser realizadas no site: https://www.portalfadesp.org.br/, utilizando o 
navegador INTERNET EXPLORER. 

 
Ao se inscrever e se matricular o candidato está de acordo com as regras desta regulamentação do 
projeto supracitado além de estar de acordo com as regras do projeto que estão disponíveis para 
consulta no portal da UFPA. Além disso, o candidato está ciente das regras acadêmicas do campus 
de Altamira. Os casos omissos serão resolvidos pelo consenso da comissão organizadora deste 
projeto. 

 

 
Horário de funcionamento da Coordenação do Curso Livre: 

De segunda-sexta 14:00-18:00 

Contatos:093-2122-0536 

cursolivrealtamira@gmail.com #cursolivreingleselibrasatm 

facebook: https://www.facebook.com/cursolivreingleselibrasatm/ 


