
CENTRO DE LÍNGUAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 

DIFUSÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO (2023-2024) 

 

Para contribuir com a difusão e a internacionalização do conhecimento produzido na Universidade Federal 

de Jataí (UFJ) e em instituições de ensino superior de Jataí e municípios arredores, o Centro de Línguas da 

UFJ irá ofertar dois cursos voltados especificamente para o desenvolvimento das habilidades cognitivas 

necessárias para uma efetiva produção acadêmica em língua inglesa: SPEAKING TO WORLD e 

WRITING TO THE WORLD. Cada curso terá duração de 4 semestres; e somente serão matriculados 

aqueles que atendam aos seguintes requisitos: (a) ter conhecimento comprovado de nível intermediário ou 

avançado de língua inglesa – um teste de nível pode ser realizado, sob agendamento, pelo CL/UFJ; e (b) ser 

docente ou servidor de instituição de ensino superior, ou estudante de mestrado ou doutorado, ou estudante 

de graduação com alto rendimento acadêmico e em língua inglesa.  

MATERIAL DIDÁTICO: 

- SKILFULL: LISTENING & SPEAKING 3 (2nd edition) (SPEAKING TO THE WORLD 1 & 2) 

   

- SKILFULL: READING & WRITING 3 (2nd edition) (WRITING TO THE WORLD 1 & 2) 

 

Com o intuito de também contribuir com a formação daqueles que estão produzindo seus trabalhos 

acadêmicos em língua portuguesa, o Centro de Línguas da UFJ irá ofertar cursos de português voltados para 

o desenvolvimento de trabalhos coesos e coerentes e que sigam as normas da língua e da ABNT.  

 

PORTUGUÊS ACADÊMICO I: projetos de pesquisa, artigos científicos e TCC’s. 
Público-alvo: estudantes de graduação e candidatos a processos seletivos de mestrado ou doutorado. 

 

PORTUGUÊS ACADÊMICO II: dissertações e teses. 
Público-alvo: estudantes de mestrado ou doutorado. 

 

* Recomenda-se o uso de notebook durante as aulas, tanto dos cursos de inglês quanto de português. 

Confira na página seguinte nosso calendário de matrícula e de aulas. 



CL/UFJ: DIFUSÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

CALENDÁRIO DE MATRÍCULAS E AULAS – 2023/1 

 

PERÍODO DE MATRÍCULAS 

8 de novembro a 19 de dezembro de 2022 

Local e horário de atendimento: UFJ campus Riachuelo, Bloco D, sala 09, de segunda a sexta-feira, das 8h 

às 11h e das 13h às 17h (às sextas-feiras o horário de atendimento se encerra às 15h) 

 

INVESTIMENTO (taxa semestral) 

SPEAKING TO THE WORLD 1 R$500,00 

WRITING TO THE WORLD 1 R$500,00 

PORTUGUÊS ACADÊMICO I: projetos de pesquisa, artigos científicos e TCC’s. R$500,00 

PORTUGUÊS ACADÊMICO II: dissertações e teses. R$500,00 
- Será aplicado desconto de 10% na 2ª matrícula para quem for fazer dois cursos por semestre. 

- Devido ao fato de o CL/UFJ ser um projeto autofinanciável, não serão concedidas bolsas para esses cursos. 

 

FORMAS DE PAGAMENTO 

PIX (conta e agência).  

Dados bancários: FUNAPE – Centro de Línguas, 

Banco do Brasil, agência 0086-8, conta corrente 

20.999-6, CNPJ: 00.799.205/0001-89. 

 

1x (sem acréscimo) 

Cartão de débito 1x (+ taxa de operação do cartão) 

Cartão de crédito 1x, 2x ou 3x 

(+ taxa de operação do cartão) 
NÃO serão aceitos pagamentos em dinheiro em espécie ou cheque. 

 

INÍCIO DAS AULAS (cursos presenciais) 

SPEAKING TO THE WORLD 1 23/01/2023: seg. e quarta, das 17h10 às 18h40 

WRITING TO THE WORLD 1 24/01/2023: ter. e quinta, das 17h10 às 18h40 

PORTUGUÊS ACADÊMICO I 27/01/2023: sexta-feira, das 19h às 22h 

PORTUGUÊS ACADÊMICO II 27/01/2023: sexta-feira, das 19h às 22h 

 

CONTATOS 

Site: https://cl.jatai.ufg.br/.  

Telefone/WhatsApp: (64) 99967-7232 https://wa.me/message/TNIKHZFMYRP7G1  

Instagram: https://www.instagram.com/centrodelinguasufj/  

Facebook: https://www.facebook.com/clufj/  

 

 

 

Calendário sujeito à alteração. 
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