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CAPÍTULO II – DAS INSCRIÇÕES PARA ALUNOS INGRESSANTES EM TURMAS OUTRAS ALÉM DE 

BÁSICO 1, INTERESSADOS EM PRESTAR TESTE DE NÍVEL.  

Para os candidatos novos nos cursos, mas que já possuam conhecimento da língua que 

desejam cursar, será realizada uma prova de nível em dia e horário a ser estabelecido por cada 

Casa de Cultura [...]. 

h) Os testes de nível ocorrerão nos seguintes dias: [...] 

 INGLÊS: dia 08/03, às 9h, no Espaço Cultural. 

 

CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 24 – O resultado do processo seletivo para 2019.1 abrangido por este edital será divulgado 

a partir do dia 15 de fevereiro de 2019, para Francês e Libras, e dia 08 de março de 2019 para 

Espanhol e Inglês no dia 15 de março de 2019, no site da Fale 

(http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/fale/extensao) e da Universidade Federal de 

Alagoas (ufal.edu.br). Poderá haver uma segunda chamada para turmas a serem realizadas em 

2019.2. Essa chamada poderá acontecer entre 20/07/2019 e 10/08/2019. Nessa oportunidade 

serão provavelmente publicadas as datas de início das aulas e novo quadro de horários 

 

ANEXO II: RESUMO DAS DATAS IMPORTANTES:  

 

● Publicação do edital: 04 de fevereiro de 2019 

● Rematrículas: no período de 08 a 12 de fevereiro de 2019, para CCEF e CCEV, e de 18 e 22 de 

fevereiro de 2019 para CCLA e CCB. 

● Inscrições para alunos ingressantes (novos): 06 (seis) de fevereiro de 2019 a dia 08 

(oito) fevereiro de 2019 ou ao atingir o limite máximo de inscrições autorizadas, o que 

acontecer primeiro, para os cursos de francês e LIBRAS, e de 18 (dezoito) de fevereiro a 22 

(vinte e dois) de fevereiro de 2019, para os cursos de Inglês e Espanhol 

● Testes de nível (conferir no momento da inscrição qual a data da Casa escolhida): 



LIBRAS: 11/02/2019, às 14h00. FRANCÊS: 13/02/2019, às 14h00. ESPANHOL: 

27/02/2019, às 9h30; INGLÊS: 08/03/2019 às 9h. 

. 

● Resultado final para o primeiro semestre de 2019: Francês e Libras: 15/02/2019; 

Espanhol:  08/03/2019 e Inglês:  15/03/2019. 

● Início das aulas primeiro semestre de 2019: a partir de 18/02/2019, para Francês e 

LIBRAS; e a partir de 11/03/2019 para Espanhol e dia 18/03/2019 para Inglês. 

● Resultado final segundo semestre de 2018 (provável data): entre 20/07/2019 e 

03/08/2019 

● Início das aulas segundo semestre de 2018 (provável data): entre 30/07/2019 e 

06/08/2019 

 

 
 

 


