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UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS

NORMA(S)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS

LETRAS-PORTUGUÊS E LETRAS-INGLÊS

CENTRO DE LÍNGUAS

EDITAL Nº 10/2022

JATAÍ, 01 DE AGOSTO

 

SELEÇÃO DE ESTUDANTES BOLSISTAS PARA OS CURSOS DE IDIOMAS DO CENTRO DE LÍNGUAS DA UFJ

 

A Coordenação Geral do Centro de Línguas torna pública a concessão de bolsas integrais para os cursos
de idiomas do Centro de Línguas da UFJ às(aos) estudantes cadastradas(os) em alguma modalidade de
bolsa des�nada a discentes em vulnerabilidade socioeconômica da Pró-Reitoria de Assuntos Estudan�s
da UFJ (PRAE/UFJ).

 

1.  Das vagas

Estão disponíveis 15 (quinze) bolsas integrais para estudantes cadastradas(os) em alguma modalidade de
bolsa des�nada a discentes em vulnerabilidade socioeconômica da Pró-Reitoria de Assuntos Estudan�s
da UFJ.

 

2.  Das inscrições

2.1      Poderão inscrever-se estudantes matriculadas/os em quaisquer cursos de graduação da UFJ, a
par�r do primeiro semestre do curso, com cadastro em alguma modalidade de bolsa des�nada a
discentes em vulnerabilidade socioeconômica da PRAE/UFJ.

2.2      As/os discentes bolsistas integrais da PRAE com curso de idioma em andamento no Centro de
Línguas da UFJ terão suas bolsas renovadas automa�camente, não sendo necessária a par�cipação nesse
processo sele�vo.

2.3      As/os discentes bolsistas integrais da PRAE que reprovaram ou que abandonaram o curso no
primeiro semestre de 2022, ou em período anterior, deverão se inscrever nesse processo sele�vo como
as/os demais candidatas/os.

2.4   As inscrições serão realizadas entre os dias 01 de julho de 2022 e 04 de agosto de 2022, por meio do
preenchimento e do envio do seguinte formulário: h�ps://forms.gle/DLwjVUn3myv4Cju18.

 

3.  Do regime de bolsa e vantagens

3.1   Aquelas/es que forem selecionadas/os como bolsistas integrais dos cursos de idiomas do Centro de
Línguas da UFJ deverão ter disponibilidade para par�cipar, semestralmente, das aulas do curso escolhido,
que ocorrem, preferencialmente, no campus Riachuelo.
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3.2   A/o estudante não terá custos com taxa de matrículas nem mensalidades.

3.3   A aquisição do material didá�co para a realização dos cursos ficará a cargo da/o bolsista.

3.4   A duração da bolsa será definida de acordo com os níveis/semestres do curso pretendida pela/o
estudante.

 

4.      Da duração dos cursos

4.1       O curso de inglês tem duração de 8 (oito) semestres.

4.2       O curso de espanhol tem duração de 6 (seis) semestres.

4.3       O curso de Libras tem duração de 3 (três) semestres.  

 

5.  Do sorteio das vagas

5.1   Caso haja mais de 15 (quinze) inscritas(os), haverá a realização de sorteio público para a distribuição
das vagas.

5.2  O sorteio será realizado na Secretaria do Centro de Línguas DA UFJ no dia 05 de agosto de 2022 às
9h.

 

6.  Da divulgação do resultado final

A ata com o resultado final das/dos candidatas/os selecionadas/os será divulgada no dia 05 de agosto de
2022, a par�r das 14h, no portal do Centro de Línguas da UFJ: www.cl.jatai.ufg.br.

 

7. Das disposições finais     

7.1 Não caberá recurso contra o resultado do sorteio.

7.2 Os casos omissos serão resolvidos pelos cursos de Letras-Português e Letras-Inglês da Universidade
Federal de Jataí e pela coordenação geral do Centro de Línguas.

 

Prof. Dr. Humberto Borges

Coordenador Geral do Centro de Línguas

Portaria UACHL/SEI n. 35, de 26 de outubro de 2021
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de 13 de novembro de 2020.
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