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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  

 

1. IDENTIFICAÇÃO: 
 
Nome:__________________________________________________________________________________________ 

 
Curso:______________________________________  nº MATRÍCULA UFAL ______________________________ 
 
Email:____________________________________   Em qual semestre você estudará em 2013.1 _____________ 
 
Telefone fixo:______________________________  Telefone celular: ______________________________________ 
 
Fera (    ) SIM   (    ) NÃO    Qual é o seu coeficiente acumulado: _____________________ 

 
É portador/a de necessidades especiais? ______________  Qual? _____________________________ 
 
É a sua primeira inscrição no projeto?  ______________  Se não, quantas vezes já tentou uma vaga?  _______________________ 
 
Por que você quer estudar no CCC? ____________________________________________________________________________ 
 
 

2. ASSINALE SEU HORÁRIO DE AULA NA GRADUAÇÃO: 
     (   ) Manhã 
     (   ) Tarde 
     (   ) Manhã e tarde 
     (   ) Noturno 
 

3 . ASSINALE APENAS UMA OPÇÃO DE CURSO 
(    ) Inglês manhã ( segunda e quarta /11h10 às 12h50)  
(    ) Inglês tarde (segunda e quarta /17h10 às 18h50)  

(    ) Espanhol tarde ( terça e quinta/17h10 às 18h50)  
(    ) Português tarde (segundas e quartas/17h10 às 18h50) 
(    ) Francês manhã (terças e quintas/11h10 às 12h50) 
 
4.  Tem conhecimento de inglês ou espanhol? Assinale em qual horário irá fazer a prova de nivelamento: 
INGLÊS  
Manhã = dia 11 de setembro de 2013, às 11 horas, sala 02, Faculdade de Letras.  
Tarde = dias 9, 10 e 11 de setembro de 2013, às 14h, sala 01, 02 e 03, Faculdade de Letras.  

Vagas disponíveis 
Inglês manhã – somente Básico 2 
Inglês tarde – Básico 2, Pré-Inter 1, Pré-Inter 2, Inter 1  
 
ESPANHOL  
Tarde = 10 de setembro de 2013, às 14h, sala 04, Faculdade de Letras. 
Vagas disponíveis: Básico 2, Inter 1 e Inter 2 e Inter 3 
 

5. REGRAS  
 

5.1. 5.1. O aluno ingressante em 2013.2 NÃO PODERÁ SOLICITAR TRANCAMENTO. É obrigatório cursar o primeiro período completo. 
5.2.  
5.3. 5.2. O aluno que não comparecer ao primeiro dia de aula terá sua matrícula, automaticamente, cancelada. 
5.4.  
5.5. 5.3.  O aluno tem direito a uma reprovação e a um trancamento (a partir do 2° semestre) durante o período em que estiver no curso. 
5.6.  

5.7. 5.4. A nota mínima para aprovação é 7,0 (SETE INTEIROS). 
5.8.  
5.9. 5.5. 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.  
 

Declaro, para os devidos fins, que são verdadeiras as informações que forneci para o preenchimento do presente formulário.  

 

Declaro, ainda, que estou ciente das regras do Projeto Casas de Cultura no Campus da UFAL.  

 

  
Assinatura 
Data 

 
 
 

                                        
 

                  

N° INSCRIÇÃO 

 

Recebido por (instrutor/a): 

Em (data): 


