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A partir deste semestre, o projeto Línguas no Campus (LINC) passa a adotar um 

sistema online de inscrições para seus cursos, visando maior agilidade no atendimento e 

sustentabilidade, com menor uso de papel. Se você tiver dúvidas ou dificuldades, teremos um 

plantão presencial para auxiliar nas matrículas (consulte os horários do plantão para maiores 

informações). Para quem tiver interesse no Four Skills 2 e no Four Skills 3 e não tiver cursado 

o nível anterior no LINC, continuaremos oferecendo testes de nivelamento presenciais na 

sede do projeto, o laboratório LabLeR (agendamento via formulário). 

 

1| Página Inicial do Formulário de Inscrições 

 Para se inscrever, visite a página inicial. 

Legenda: 

1- Formas de contato com o LINC: em caso de dúvida, contatar o LINC via Facebook 
(recomendado), e-mail ou telefone 

2- Período de matrículas: período em que o formulário estará disponível para 
inscrições 

1 

2 

3 

4 5 

https://www.facebook.com/linguasnocampus/photos/a.162249680643576/1446623982206133/?type=3&theater
https://forms.gle/GQSrmJ3LXLQueGPX8
https://portal.ufsm.br/concursos/inscricao/opcoes.html?edicao=3877
https://www.facebook.com/linguasnocampus/?ref=br_rs
mailto:admlabler@gmail.com?subject=Dúvida%20Matrículas%202019/2


 

3- Link para leitura de termos de compromisso: acesso aos termos de 

compromisso de cada curso. Durante o processo de inscrição, você terá que 

responder um campo com o aceite dos termos. 

 

 

ATENÇÃO: cada curso possui seu termo próprio. Abra e leia o documento 
correspondente a sua opção. 

4- Cursos oferecidos: nesta seção, estão listados os cursos oferecidos pelo LINC. 
Você deve escolher sua opção e, posteriormente, a turma/horário que atenda a sua 
disponibilidade (horários podem ser consultados aqui). 

5- Vagas por curso. 

 

 

2| Procedimento de inscrição (sete passos) 

1º passo: escolha o curso desejado 

 

  

https://www.facebook.com/linguasnocampus/photos/a.162249680643576/1425402737661591/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBpWuwvVNjvKmosCE1QWgycvMyihax2X_4ZvHxh2mtVfynvsjXXvLBLbAdD6m2aZ8VQ6L9EnANpStuHO3LY-lGi8ZJ-aJkAwAXW201bp_UOk5b21xTVRQU5CDqe2pOwBqe_kP-dw34-in9tmqgJJxGdPk1Rbk7wx3J5Ej-oF1CN5GSU-YvHcvlHlEUVeGnIYnNz8O4wVQgFLGUvuHqt6u54CWvqmrFAYKZpsEwWDZ6RJ17b29N_zK9Y7x_zQ0Ral1rnID7Bu-cphoc0D9C0g5V_0yY9vATOfLPGw9vpwgrDww4yrxUCXjCPV_IZFJF0i2zylCivVly2vlvnpGGqQZ6Xzg&__tn__=-R


 

2º passo: insira dados pessoais e clique em próximo. 

 

 

 

3º passo: insira dados de endereço/contato e clique em próximo. 

OBS: e-mail e telefone devem ser preenchidos com cuidado, pois serão o meio que o LINC terá de lhe 

contatar. 

 

  



 

4º passo: Se você optou por Four Skills 2 ou Four Skills 3, faça upload de comprovante 

de nivelamento*, leia e aceite o termo de compromisso e clique em ‘Próximo’. 

*Apenas para quem se inscrever no Four Skills 2 e 3. Apresentação de certificado de conclusão do 

curso anterior (FS1 e FS2, respectivamente) ou aprovação em teste de nivelamento** para o curso 

optado. Inserir no campo 1 
**Nivelamentos devem ser agendados previamente via formulário. 

Para aceitar o termo de compromisso, basta digitar a letra “S” (Sim) no campo 2. 

 

 

 

5º passo: escolha sua turma e o tipo de público e clique em finalizar. 

- Nesta etapa, você optará pela turma conforme sua disponibilidade de horários e pela categoria de 
vaga (BSE ou Geral). 

- Alunos com BSE ativo podem concorrer a vagas gratuitas (Bolsas PRAE), nas quais o único valor 
pago é o do material didático. 

- Alunos que se enquadram no público geral (alunos sem BSE, TAES, professores e pessoas sem 
vínculo com a UFSM) pagam o valor integral do curso, que já inclui o material didático. 

- Caso sobrem vagas do público geral, alunos com BSE que não foram contemplados pelas bolsas 
PRAE entram em uma fila de espera e podem concorrer a uma Bolsa LINC, que dá 50% de desconto 
no valor do curso. 
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https://forms.gle/GQSrmJ3LXLQueGPX8


 

 

1- Turma e público 

2- Horário da turma 

3- Vagas (atualizadas duas vezes por dia – às 12h e às 17h) 

4- Valor do curso (varia em razão do curso e da categoria da vaga – BSE ou Geral) 
 

6º passo: salve sua ficha de inscrição. 

- Você deverá enviá-la para confirmar sua inscrição (confira 7º passo). Além disso, com o “Número 

único para consulta” (1), verificar se sua inscrição foi confirmada. 
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Equipe Projeto Línguas no Campus 

7º passo: efetue o pagamento e encaminhe o(s) comprovante(s) por e-mail. 

- Para garantir sua vaga, efetue o depósito/transferência do valor correspondente a sua opção para 
a cc: 37927-1, ag: 1484-2 (Banco do Brasil), em nome da Fundação de Apoio a Tecnologia e Ciência 
- FATEC. Não serão aceitos agendamentos de transferência! 

- Depois, envie o comprovante e ficha de inscrição para o e-mail comprovantes.linc@gmail.com com 
o assunto "2019/2". No texto do e-mail, mencione seu nome completo, curso e turma pretendidos. 

 - OBS: Em caso de opção BSE, envie também o comprovante do benefício emitido pela PRAE e o 
comprovante de matrícula atual. 

 

 

Pronto! Inscrição realizada. 

 

Siga acompanhando o LINC no facebook!  

Você receberá um e-mail de confirmação até dia 19/08. Caso contrário, entre em 

contato com o projeto. 

 

No primeiro dia de aula, leve uma cópia física do comprovante de 

depósito/transferência. 

mailto:comprovantes.linc@gmail.com?subject=2019/2
https://www.facebook.com/linguasnocampus/?ref=br_rs

