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 SELEÇÃO DE ALUNOS COM BENEFÍCIO SOCIOECONÔMICO PARA VAGAS NOS CURSOS DE 

EXTENSÃO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA DLEM/UFSM 

2º SEMESTRE DE 2017 

 

O Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da Universidade Federal de Santa Maria torna             

público o edital para as vagas gratuitas nos cursos de extensão em língua estrangeira: 

 

1. RELAÇÃO DE LABORATÓRIOS E VAGAS: 

 

Nome do projeto SALA de 

INSCRIÇÕES 

Cursos Período de 

Inscrição  

Vagas (por 

curso) 

1. LABLIN/LABEON 3311/ Prédio16 1.1Inglês 

semipresencial/nível 1 

1.2Inglês 

semipresencial/nível 2 

1.3  Inglês EAD/nível 1 

1.4 Inglês EAD/nível 2 

1.5 Inglês SP/nível 1  

 

23 a 30 de 

agosto 

 

Horário para 

inscrição 

presencial:: 12h 

às 13h30min  

 

1.1 – 12 vagas 

1.2 – 12 vagas 

1.3 – 15 vagas 

1.4 – 15 vagas 

1.5 - 12 vagas  

2. LINC 3310/  Prédio16 2.1 Leitura Intensivo 

2.2 Leitura de Gêneros 

Acadêmicos 

2.3 Four Skills 1 

2.4 Four Skills 1 

2.5 Four Skills 1 

2.6 Four Skills 1 

2.7 Four Skills 2 

2.8 Four Skills 3 

 

 

 

28 de agosto a 

01 de setembro 

 

Horário para 

inscrição 

presencial: 12h 

às 13h30min 

 

2.1 - 15 vagas 

2.2 - 13 vagas 

2.3 - 10 vagas 

2.4 - 10 vagas 

2.5 - 10 vagas 

2.6 - 10 vagas 

2.7 -  13 vagas 

2.8 - 13 vagas 

3. PROLETRAS 3313/ Prédio16 3.1 Speak Up I 
3.2 Speak Up I 
3.3 Speak Up II 

(Pré-intermediário) 

3.4 Speak Up II 
(Intermediário) 

3.5 Inglês para Viagem 

 

 

 

21 a 30 de 

agosto de 2017 

 

Horário de 

inscrição 

presencial: 12h 

às 13h 

 

3.1 - 15 vagas 

3.2 - 15 vagas 

3.3 -15 vagas 

3.4 - 15 vagas 

3.5 - 15 vagas 

4. ENTRELÍNGUAS 3312/ Prédio16 4.1 Preparatório para o 

teste de suficiência em 

Espanhol - intensivo 

4.2 Espanhol básico 1  

4.3 Espanhol básico 2 

21 a 25 de 

agosto de 2017 

(inscrição por 

email) 

4.1 10 vagas 

4.2 14 vagas 

4.3 10 vagas 

Total de vagas ofertadas  244 vagas 

* Os horários das aulas de cada curso deverão ser consultados em cada laboratório. Veja os contatos no item 4 deste edital. 

 

 



2. REQUISITOS  

 Para concorrer às vagas, o acadêmico deve:  

2.1 Estar regularmente matriculado no curso de graduação ou pós-graduação e possuir             

benefício socioeconômico; 

2.2 Ter no mínimo 75% de presença comprovada no 1º semestre/2017 seu curso de              

graduação para os alunos a partir do 2º semestre de curso; 

2.3 Não ter reprovado em mais do que duas disciplinas por semestre; 

 

3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A INSCRIÇÃO  

3.1 Ficha de inscrição; 

3.2 Comprovante de matrícula; 

3.3 Comprovante de frequência relativo ao 1ºsem/2017 emitido pela coordenação do curso            

ou pelo DERCA 

3.4 Cópia do Histórico escolar simplificado 

3.5 Comprovante de que o candidato possui benefício socioeconômico, emitido pela PRAE. 

 

4. INSCRIÇÕES 

As inscrições ocorrerão em cada laboratório conforme tabela acima, será pelo e-mail ou             

telefone dos respectivos laboratórios, no qual os candidatos deverão mandar os documentos                   

solicitados escaneados, em anexo ao email.  

 

Informações sobre horários dos cursos podem ser consultadas em cada laboratório: 

 

Lablin/Labeon 

Sala: 3311, prédio 16. 

Telefone: (55) 3220-8410 

Email: englishonline3dufsm@gmail.com 

Site: http://www.ufsm.br/lablin  

 

Linc 

Sala: 3308, prédio 16. 

Telefone: (55) 3220-8089 

Email: admlabler@gmail.com 

Site: http://www.ufsm.br/labler  

 

Entrelínguas 

Sala: 3312 

Telefone: (55) 3220-9600 

Email: cursoselinguas@outlook.com 

 

 

PROLETRAS 

Matrículas através do e-mail proletrasufsm@gmail.com 

ou na sala 3313, CE, Prédio 16 das 12:00h às 13:00h 

 

 

5. PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo será realizado pela coordenação de cada curso de extensão            

obedecendo os seguintes requisitos: 

5.1 Ordem de inscrição; 

 5.2 Análise da documentação. 

http://www.ufsm.br/
http://www.ufsm.br/
mailto:proletrasufsm@gmail.com


 

6. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

Os resultados serão divulgados, aos candidatos, por email. As aulas terão início em             

setembro, conforme orientações que serão enviadas aos alunos selecionados, via email. 

 

7. DESCLASSIFICAÇÃO  

7.1 Será desclassificado o candidato que apresentar documentação incompleta. 

7.2 Durante o curso, se houver desistência do aluno, sem justificativa, este perderá o direito de                

concorrer às vagas nos cursos de línguas no próximo semestre; 

 

Ficha de inscrição (dados que devem ser encaminhados via email) 

 

Nome completo: 

Matrícula: 

Curso/semestre: 

Nome do curso e laboratório pretendido:  

 

 

 

 


