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O Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da Universidade Federal de Santa           

Maria torna público o edital para ocupação das vagas nos cursos de extensão em língua               

estrangeira de níveis básicos relativos ao 1º semestre de 2018. 

 

1. PÚBLICO-ALVO: Os cursos estão abertos para a comunidade em geral (interna e             

externa) e possuem reserva de vagas gratuitas para alunos da UFSM com benefício             

socioeconômico da PRAE. 

 

PÚBLICO  REQUISITOS  DOCUMENTOS  VAGAS 

Alunos UFSM  

(com benefício 

socioeconômico 

PRAE) 

Estar regularmente  

matriculado no curso   

de graduação ou   

pós-graduação e  

possuir benefício  

socioeconômico 

 

Não ter reprovado em    

mais do que duas    

disciplinas por  

semestre 

 

Comprovante de  

matrícula 

 

Comprovante de  

benefício 

socioeconômico 

emitido pela PRAE 

 

 

 

 

142 vagas gratuitas,   

sendo 35 vagas para    

cada laboratório;  

 

Pagamento apenas  

da taxa de material    

didático. 

Comunidade em 

geral* 

Não há requisitos Cópia do CPF Vagas limitadas com 

pagamento de taxa 

de inscrição/material 

didático e da 

mensalidade  

 

* Alunos UFSM sem benefício socioeconômico PRAE, servidores UFSM e pessoas que não             

estão vinculadas à UFSM. 

 

2. INSCRIÇÕES 



As inscrições serão realizadas nos respectivos laboratórios, nos quais os          

interessados deverão entregar cópia dos documentos solicitados. O período para inscrições           

será de 02 a 06 de abril de 2018.  
 

 

3. LABORATÓRIOS DE EXTENSÃO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA DLEM/UFSM 

 

As informações sobre cursos e horários devem ser obtidas nos laboratórios de            

extensão listados a seguir 

 

- ENTRELÍNGUAS 

Sala: 3312, prédio 16, Centro de Educação, Letras e Biologia. 

Telefone: (55) 3220-9600 

Email: cursoselinguas@outlook.com 

Cursos: Espanhol níveis 1,2 e 3. Preparatórios para teste de suficiência e CELPE BRAS.              

Português como língua estrangeira. 

Modalidade: Presencial  

Informações sobre os cursos estão disponíveis em:       

www.facebook.com/laboratorioentrelinguasufsm/ 
Horários de inscrição: consultar no Entrelínguas 
 

- LABLIN/LABEON LABORATÓRIO DE ENSINO ON-LINE 

Sala 3311, Prédio 16, Centro de Educação, Letras e Biologia. 

Telefone: (55) 3220-8410 

Email: englishonline3dufsm@gmail.com 

Cursos: English Online – níveis básicos 1 e 2  

Modalidades:  híbrida (semipresencial) e EAD. 

Informações sobre os cursos estão disponíveis em: http://www.ufsm.br/lablin   e  

https://www.facebook.com/nupeadlabeon/ 

Horários de inscrição: das 9h às 12h e das 14h às 18h na sala 3311. 

 

    - LINC - LÍNGUAS NO CAMPUS 

Sala: 3308, prédio 16, Centro de Educação, Letras e Biologia. 

Telefone: (55) 3220-8089 

Email: admlabler@gmail.com 

Cursos: Inglês níveis 1, 2 e 3. Leitura em gêneros acadêmicos em língua inglesa.              

Preparatório ao teste de suficiência em língua inglesa. 

Modalidade: Presencial  

Informações sobre os cursos estão disponíveis em: www.facebook.com/linguasnocampus/ 

Horários de inscrição: das 12h às 13h30 na sala 3310. 

 

- PROLETRAS  
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Sala: 3313, prédio 16, Centro de Educação, Letras e Biologia. 

Telefone: (55) 3220-6184 

E-mail: proletrasufsm@gmail.com 

Cursos: Inglês níveis 1 e 2. Inglês para viagem.  

Modalidade: Presencial  (Língua e noções sobre cultura) 

Não possui site. 

Horários de inscrição: Consultar no Proletras. 

 

4. OCUPAÇÃO DAS VAGAS 

A ocupação das vagas ocorrerá conforme os critérios abaixo: 

4.1 Ordem de inscrição; 

4.2 Adequação da documentação. 

 

5. DIVULGAÇÃO DOS INSCRITOS 

A listagem dos inscritos será divulgada no site de notícias da UFSM na seção              

“notícias para alunos”, no dia 09 de abril de 2018. O início das aulas está previsto para 10 de                   

abril de 2018. 

 

                   6.DESCLASSIFICAÇÃO  

6.1 Será desclassificado o inscrito que apresentar documentação incompleta. 

6.2 Durante o curso, se houver desistência do aluno sem justificativa, este perderá o              

direito de concorrer às vagas em qualquer dos cursos de línguas no semestre seguinte. 

 

 

 

Profª Drª Roséli Gonçalves do Nascimento  

Chefe do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas 

 

Santa Maria, 15 de março de 2018. 


