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Apresentação da oferta de cursos 2021/1 

 

Desde o segundo semestre de 2020, o Centro de Línguas da 

Universidade Federal de Jataí buscou adaptar-se a um novo desenho 

educacional, caracterizado pela utilização criativa dos meios digitais (com aulas 

síncronas e assíncronas) e sensíveis às dificuldades encontradas por 

professores e alunos durante o processo adaptativo. Aprendemos muito!    

Por outro lado, o Coronavírus, causador da doença Covid-19, segue 

assolando o mundo em 2021, apesar da esperança advinda do início das 

campanhas de vacinação.  

Em meio ao cenário atual, que ainda pede cautela quanto às estratégias 

educacionais em meio à demanda contínua por isolamento social por parte das 

autoridades de saúde, e considerando as experiências positivas – atestadas 

pelas impressões do público do CL no segundo semestre de 2020 – retornamos 

em 2021 na modalidade de ensino remoto.  

A oferta contempla as turmas e horários (com algumas pequenas 

adaptações) oferecidas no início de 2020. Dessa forma, convidamos nossos 

alunos e alunas matriculados em 2020 a retomarem os cursos que iniciaram. 

Igualmente, convidamos toda a comunidade – universitária e sociedade em geral 

– a realizarem nossos cursos.  

Inclusive, uma das vantagens do ensino remoto é justamente a 

transposição das barreiras físicas e logísticas. Assim, nossa oferta se estende 

para além da sociedade jataiense e do sudoeste goiano, alcançando 

interessados por todo o território nacional.        

Além dos cursos de língua inglesa (Inglês Instrumental e curso regular de 

Inglês, dividido em 8 níveis), oferecemos o curso de Espanhol (6 níveis), Italiano 

(6 níveis), Libras (para iniciantes) e Redação para ENEM, no qual os alunos 



poderão aprimorar a produção de redações com foco específico para o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), visando uma melhor preparação para o 

exame. Em breve, divulgaremos mais detalhes a respeito de cada curso em 

materiais anexos a este. 

Temos oferecido ainda, desde agosto de 2020, testes de suficiência em 

língua inglesa e espanhola, também por meio remoto. Os editais para realização 

dos testes estão disponíveis em nosso site: https://cl.jatai.ufg.br/.   

O calendário 2021/1 compreende o período entre 01 de março e 03 de 

julho. Confirma a oferta completa: 

INGLÊS 1 
Turma 01: segunda e quarta, das 17h10 às 18h40                                                     
Turma 02: terça e quinta, das 17h10 às 18h40                                              
Turma 03: (FAST English 1): segunda, das 19h às 22h                                 
Turmas 04 e 05: sábado, das 8h às 11h                                                                               
INGLÊS 2 
Turma 06: segunda e quarta, das 17h10 às 18h40                                        
Turma 07: sábado, das 8h às 11h                                                                                                 

INGLÊS 3 
Turma 08: terça e quinta, das 17h10 às 18h40                                       
Turma 09: sábado, das 8h às 11h                                                           
Turma 10: (FAST English 3): sexta, das 19h às 22h                                            
INGLÊS 4 
Turma 11: sábado, das 8h às 11h                                                           

INGLÊS 5 
Turma 12: segunda e quarta, das 17h10 às 18h40                                
Turma 13: sábado, das 8h às 11h                                                          
INGLÊS 6 
Turma 14: terça e quinta, das 17h10 às 18h40                                              

INGLÊS 7 
Turma 15: terça e quinta, das 17h10 às 18h40                                               
INGLÊS 8 
Turma 16: sexta, das 14h às 17h                                                           
INGLÊS INSTRUMENTAL 
Turma 17: sábado, das 8h30 às 11h                                                                                           

REDAÇÃO PARA O ENEM 
Turma 18: segunda e quarta, das 17h10 às 18h40                                    
Turma 19: sábado, das 8h30 às 11h                                                      
Turma 20: sábado, das 13h às 15h                                                              
LIBRAS 1          
Turma 21: terça, das 19h às 22h                                                              
LIBRAS 1                
Turma 22: sábado, das 08h30 às 11h                                                     
Turma 23: sábado, das 13h30 às 16h                                                     

ESPANHOL 1  
Turma 24: sábado, das 08h:30 às 11h                                                      
Turma 25: quarta, das 19h às 21h:30                                                                        
ESPANHOL 6  
Turma 26: sábado, das 08h30 às 11h                                                      



ITALIANO 1  
Turma 27: sábado,  das 8h30 às 11h                                                      

ITALIANO 2  
Turma 28: sábado, das 13h30 às 16h                                                     

 

Como de costume, não há mensalidade! Há apenas a taxa de matrícula, 

paga semestralmente: 

TAXA DE MATRÍCULA DO CENTRO DE LÍNGUAS - UFJ 
STATUS VALOR 

Comunidade Geral R$400,00 
(Sem vínculo com a UFJ)   
Comunidade Universitária  R$320,00 
(UFJ /UFG / IFG / UEG e outras instituições públicas)   
Alunos e professores de educação básica - escolas públicas R$320,00 
(a partir do 6º ano do Ensino Fundamental)   
Discentes e docentes dos cursos de Letras Inglês e  R$160,00 
Letras Português da UFJ   
Alunos do Centro de Línguas com matrículas ISENTO 
 integralmente pagas no primeiro semestre de 2020   
Formas de pagamento:    
Boleto, transferência ou depósito bancário   
Dados bancários :  (FUNAPE – Centro de Línguas) Banco do Brasil,  
Agência 0086-8, conta corrente 20132-4 CNPJ 00.799.205/0001-89 
Os boletos são enviados via e-mail: cl.ufg.caj@gmail.com   
Pagamento único para todo o curso de 60h. Não há mensalidade! 
Desconto extra de 10% para realizar 2º curso ou para parentes de 1º grau 

 

Se você está matriculado(a) no semestre 2020/1 e já pagou 

integralmente a taxa de matrícula, você não paga nova taxa para retomar 

suas atividades em 2021/1. Aproveite a oportunidade para permanecer em 

contato com o idioma que está aprendendo.  
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