
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

PRÓ-REITORIA ESTUDANTIL — PROEST 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO — PROEX 

FACULDADE DE LETRAS – FALE 

PROGRAMA CASAS DE CULTURA NO CAMPUS 
 

EDITAL Nº 02/2014 PARA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE 260 NOVAS VAGAS PARA 

CANDIDATOS (AS) AO PROGRAMA CASAS DE CULTURA NO CAMPUS 
 

AS PRÓ-REITORIAS ESTUDANTIL E DE EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE ALAGOAS – UFAL E A FACULDADE DE LETRAS POR INTERMÉDIO DO 

PROGRAMA CASAS DE CULTURA, no uso de suas atribuições estatutárias, regimentais e 

considerando os compromissos institucionais e de gestão assegurados para as políticas de 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL e de EXTENSÃO, RESOLVEM estabelecer os seguintes 

procedimentos para a inscrição e seleção de 260 novas vagas para candidatos (as) ao PROGRAMA 

CASAS DE CULTURA NO CAMPUS A. C. SIMÕES: 
 

 

1. DOS CURSOS E DA OFERTA DE VAGAS 

 

 

1.1 O projeto Casas de Cultura no Campus tem como objetivo contribuir na formação cidadã e 

acadêmica por meio do ensino-aprendizagem da língua materna ou de uma língua estrangeira 

moderna somente para os alunos de Graduação da Universidade Federal de Alagoas. Acreditamos 

que é de fundamental importância a apropriação do conhecimento da própria língua materna e/ou de 

uma língua estrangeira para uma participação mais ativa na sociedade cada vez mais globalizada e 

exigente. É exatamente essa lacuna que o projeto Casas de Cultura no Campus preenche. Os alunos 

têm duas aulas de 100 minutos por semana. É importante ressaltar que, nos certificados expedidos 

pela participação no projeto Casas de Cultura no Campus, constarão, apenas, as horas de fato 

cumpridas pelos alunos. Da carga horária de cada nível (45h), serão descontadas as horas 

correspondentes ao número de faltas.  

 Para o segundo semestre de 2014, serão ofertadas turmas em nível básico de Inglês, 

Espanhol e Francês e turma de Redação e Gramática em  Português  para os alunos regularmente 

matriculados em cursos de graduação da Universidade Federal de Alagoas em 2014.2. 

 

 

1.2 QUADRO DE VAGAS PARA INICIANTES 

 

 

 INGLÊS 

2as e 4as 

ESPANHOL 

3as e 5as 

PORTUGUÊS 

2as e 4as 

FRANCÊS 

3as e 5as 

11h10 às 

12h50 

20 

 

____ _____ _____ 

17h10 às 

18h50 

80 

 

90 

 

40 

 

30 

 

 



2. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE ALUNOS NOVOS 
 

 

2.1. DAS INSCRIÇÕES: 
 

 

2.1.1 O candidato interessado deverá imprimir e preencher a FICHA DE INSCRIÇÃO, anexada a 

este Edital, localizado no link: http://www.ufal.edu.br/utilidades/concursos-e-editais  

 

2.1.2. O candidato deverá entregar a FICHA DE INSCRIÇÃO e uma cópia do HISTÓRICO 

ESCOLAR DA GRADUAÇÃO, entre os dias 04 e 08 de agosto de 2014, no Saguão da Faculdade de 

Letras Campus Maceió, nos horários de 10h às 13h e de 16h às 19h. 
   

2.1.3. Os alunos do primeiro semestre em cursos de graduação da UFAL, ingressantes em 2014.2, 

devem apresentar uma cópia do histórico escolar do ensino médio.  

 

2.1.4. O candidato poderá se inscrever em APENAS um curso.   

 

2.1.5. A inscrição poderá ser feita por outra pessoa, na impossibilidade da presença do próprio 

candidato, mediante a apresentação de uma declaração simples, assinada e datada pelo mesmo.  

 

2.1.6. Os alunos de Letras poderão se inscrever nos cursos de suas respectivas habilitações. 

 

2.1.7. Os alunos cursando o último período da graduação não poderão concorrer às vagas deste edital.  

 

2.2. DA SELEÇÃO  

 

Os critérios utilizados para esta seleção serão: 

 

2.2.1. 80 % das vagas para alunos entre  segundo e penúltimo período em 2014.1; 10% das vagas 

para os feras em 2014.2; 10% das vagas para portadores de necessidades especiais.  

 

2.2.2. maior coeficiente acumulado. 

  

 
 

2.3. DO TESTE DE NIVELAMENTO 

 

 

Os candidatos que têm conhecimentos de língua inglesa, espanhola ou francesa são convidados a 

fazer um teste para identificação do seu nível e inscrição em um nível mais avançado.  

 

Teste de INGLÊS =  todos os dias da inscrição, de 4 a 8 de agosto de 2014. Consultar os 

responsáveis pelo recebimentos das inscrições.  

Teste de Espanhol =  todos os dias da inscrição, de 4 a 8 de agosto de 2014. Consultar os 

responsáveis pelo recebimentos das inscrições. 

 

Teste de Francês = dia 8 de agosto de 2014, às 14h, sala 14 no Bloco de sala de aulas da FALE.  

 

 

http://www.ufal.edu.br/utilidades/concursos-e-editais


2.4. DO RESULTADO 
 

O resultado final da seleção para alunos novos será divulgado a partir do dia 11 de agosto de 2014, 

no Portal do Estudante (http://www.ufal.edu.br/estudante) e afixado nos murais na Proest, na Proex e 

no mural da Faculdade de Letras. 
 

 

3. DA MATRÍCULA PARA ALUNOS QUE CURSARAM 2014.1 
  

Aos alunos que trancaram ou cursaram língua inglesa, língua espanhola e língua francesa em 2014.1 

deverão OBRIGATORIAMENTE fazer a matrícula para 2014.2 nessa semana de 4 a 8 de agosto de 

2014, entre 10h e 13h ou entre 16h e 19h.  

 

A documentação exigida: 

- cópia do histórico escolar atualizado 
 

 

4. DO INÍCIO DAS AULAS 

 

Início das aulas: 

 

Curso de língua espanhola:   dia 12 de agosto de 2014. 

Curso de Francês    dia 12 de agosto de 2014.  

Curso de língua inglesa:   dia 13 de agosto de 2014. 

Curso de português    dia 13 de agosto de 2014. 
 

OBSERVAÇÃO: 

O aluno que não comparecer ao primeiro dia de aula terá sua matrícula, automaticamente, cancelada. 
 

 

 

5. CRONOGRAMA DOS EVENTOS 

 

Data Atividade 

21 de julho a 03 de 

agosto de 2014 

Divulgação  

04 a 08 de setembro 

de 2014 

Inscrição presencial  

Saguão da Faculdade de Letras – FALE – Campus Maceió 

10h às 13h e de 16h às 19h 

04 a 08 de agosto  

de 2014 

Teste de nivelamento para Espanhol e Inglês. Favor agendar um horário com um 

dos responsáveis pelo teste, na mesa de inscrição 

08 de agosto de 2014 Teste de nivelamento para Francês, às 14h, sala 14 Bloco de sala de aulas da 

FALE 

11 de agosto de 2014 Divulgação do resultado final  

12 de agosto de 2014  Início das aulas de Francês e Espanhol  

13 de agosto de 2014  Início das aulas de inglês  

19 de agosto de 2014  Divulgação de alunos classificados para segunda chamada somente no mural da 

secretaria do CCC, sala 7, do prédio administrativo da FALE, a partir das 14h. 

  

http://www.ufal.edu.br/estudante#_blank


6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Casos omissos e situações não previstas neste Edital serão analisados pelo Coordenador Geral do  

Programa.  
 

 

7. DOS CONTATOS 

 

ProEX – telefone: 3214-1107 com Jaílson 

 

Coordenador do Programa – Prof. Dr. Sérgio Ifa – email: ccc.ufal@gmail.com 

 

Coordenador de Francês – Prof. Yann Hamonic – email: hamonicyann@gmail.com 

 

Coordenadora de Espanhol – Profa. Dra. Laureny Lourenço – email: laurenylourenco@yahoo.com.br 

 

Coordenador do Inglês – Prof. Dr. Sérgio Ifa – email: ccc.ufal@gmail.com 

 

 

 

 

 

Maceió, 22 de julho de 2014. 
 

 

 

 

   Prof. Pedro Nelson B. Gomes Ribeiro                     Prof. Eduardo Sílvio S. de Lyra             

                   Pró-Reitor Estudantil                                 Pró-Reitor de Extensão            
 

 

    Profa. Eliane Barbosa da Silva                                               Prof. Sérgio Ifa 

         Diretora da FALE                                  Coordenador Casas de Cultura no Campus 
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