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PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÕES 

CASA DE CULTURA BRITÂNICA - 2019/2 - TURMAS DE BÁSICO 1 
 

1 - As inscrições para os cursos de língua inglesa - nível Básico 1 ofertados pela Casa de Cultura                   
Britânica da Universidade Federal de Alagoas ocorrerão entre os dias 09 de setembro de 2019 e                
13 de setembro de 2019. As atividades terão início em 23 de setembro de 2019. 
 
2. Para as turmas de língua inglesa - nível Básico 1 de 2019/2, terão prioridade candidatos/as                
que tenham realizado inscrição prévia através do edital 03/2019 e não tenham sido             
contemplados com uma vaga em 2019/1. 
 
3. As inscrições serão processadas até que seja atingido o limite máximo de 20 estudantes por                
turma, por ordem de recebimento, atendendo a ordem dos grupos de prioridade: Grupo 1              
(estudantes e/ou servidores da UFAL: até 5 vagas); Grupo 2 (estudantes e/ou egressos de escola               
pública e comunidade em geral: até 15 vagas). 
 
4. Para se inscrever, o/a candidato/a deverá encaminhar um e-mail contendo os documentos             
indicados neste arquivo para um dos seguintes endereços, de acordo com as especificações             
abaixo: 
 

a) Candidatos/as que tenham se inscrito através do edital 03/2019 e não tenham sido             
contemplados/as com uma vaga em 2019/1 deverão realizar sua inscrição através           
do e-mail ccbufal.basico1@gmail.com; 

b) Candidatos/as que não tenham realizado inscrição através do edital 03/2019          
deverão realizar sua inscrição através do e-mail       
ccbufal.basico120192@gmail.com; 

c) no campo assunto, deverá constar a turma para a qual deseja se inscrever, de              
acordo com o quadro apresentado abaixo referente a turmas e horários           
disponíveis. Por exemplo: Caso deseje se inscrever para a turma de segunda-feira,            
deverá indicar no assunto do e-mail BÁSICO 1 - TURMA A.  
 

2019-2 
vespertino 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Básico 1 A (14h 
às 16h30) - - Básico 1 B (14h às 

16h30) 
Básico 1 C (14h às 

16h30) 

 
d) No corpo do e-mail, deverá constar:  

i) Nome completo, sem abreviações; 

mailto:ccbufal.basico1@gmail.com
mailto:ccbufal.basico120192@gmail.com


ii) Número do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
iii) Turma para a qual deseja realizar sua inscrição, com indicação do dia            

correspondente; 
iv) Turma para a qual se inscreveu em 2019/1 (apenas para candidatos/as           

inscritos através do edital 03/2019); 
v) Indicação de perfil: 1- Aluno e/ou servidor da UFAL; 2- Estudante e/ou            

egresso de escola pública; ou 3 - Comunidade; 
vi) Anexar comprovante de matrícula ou de vínculo institucional (estudantes         

e/ou servidores da UFAL); 
vii) Anexar comprovante de matrícula ou histórico escolar (estudantes e/ou         

egressos de escola pública). 
 
5. As inscrições que não atendam os procedimentos elencados acima serão desconsideradas. 
 
6. A inscrição não garante ao/à candidato/a o direito à matrícula, devendo ser observadas as               
especificações desta chamada em relação aos grupos prioritários e à quantidade máxima de             
estudantes por turma, bem como à ordem de recebimento das inscrições. 
 
7. Os/As estudantes convocados/as para matrícula deverão ter cadastro no SIGAA - Sistema             
Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas da UFAL. 
 
8. O resultado final será publicado na página da Faculdade de Letras da Universidade Federal de                
Alagoas, na aba “Extensão - Casas de Cultura Espaço Cultural - Editais e Resultados”, bem               
como as listas de espera para cada turma, na data provável de 18 de setembro de 2019. 
 

Maceió, 26 de agosto de 2019 
 

PEDRO GUSTAVO RIEGER 
COORDENADOR PEDAGÓGICO - CASA DE CULTURA BRITÂNICA 


