
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ 
CENTRO DE LÍNGUAS 

OFERTA DE CURSOS 2022/1 
 
 
O Centro de Línguas da Universidade Federal de Jataí (CL/UFJ) informa que estão abertas até o dia 14 de 

março de 2022 as inscrições para os cursos de INGLÊS, ESPANHOL, LIBRAS (LÍNGUA BRASILEIRA DE 

SINAIS) e REDAÇÃO E LINGUAGENS PARA O ENEM, com carga horária de 60h (cada nível/turma). Dessa 

vez, a oferta do nosso tradicional curso de redação para o Enem vem com um diferencial: o curso terá a 

duração de 2 (dois) semestres e também tratará de questões de leitura e interpretação de textos, 

análise linguística e semiótica e literatura para o Enem. Tudo isso para melhor subsidiar nosso aluno e 

nossa aluna que quer conquistar uma vaga na UFJ por meio do seu resultado no Enem. Confira a oferta: 

 

INÍCIO DAS AULAS DIA 14/3/2022 
INGLÊS 1 
Turma 1: segunda e quarta, das 17h10 às 18h40 
Turma 2: terça e quinta, das 17h10 às 18h40 
Turma 3: sábado, das 8h às 11h 
Turma 4 – FAST English 1 (turma de pós-graduandos, EaD): quarta-feira, das 19h às 22h 

INGLÊS 2 
Turma 5: segunda e quarta, das 17h10 às 18h40 
Turma 6: terça e quinta, das 17h10 às 18h40 
Turma 7:  sábado, das 8h às 11h 

INGLÊS 3 
Turma 8 – FAST English: sexta, das 19h às 22h 
Turma 9: sábado, das 8h às 11h 

INGLÊS 4 
Turma 10: sábado, das 8h às 11h 

INGLÊS 5 
Turma 11: sábado, das 8h às 11h 

INGLÊS 6 
Turma 12: segunda e quarta, das 17h10 às 18h40 

INGLÊS 7 
Turma 13: terça e quinta, das 17h10 às 18h40 

INGLÊS 8 
Turma 14:  terça e quinta, das 17h10 às 18h40 

INGLÊS INSTRUMENTAL 
Turma 15: sábado, das 8h às 11h 

INGLÊS CONVERSAÇÃO (avançado, EaD): 
Turma 16: terça e quinta, das 17h10 às 18h40 

TESTES DE NIVELAMENTO EM LÍNGUA INGLESA* – c/ prof. Carlos Eduardo 
- 4/3/22, às 17h00 (remoto) 
- 11/3/22, às 17h00 (remoto) 
- 23/3/22, às 18h00 (presencial) 
* As inscrições para os testes de nivelamento em língua inglesa podem ser realizadas por meio deste 
link: https://forms.gle/Sdu8gPiBKotNFz5NA.  

LIBRAS 1 
Turma 17:  terça-feira, das 19h às 22h (prof. Eduardo) 

https://forms.gle/Sdu8gPiBKotNFz5NA


LIBRAS 2 
Turma 18: quarta-feira, das 19h às 22h (prof. Eduardo ou profa. Layla) 
LIBRAS 3 
Turma 19: quinta-feira, das 19h às 22h (profa. Layla) 

TESTE DE NIVELAMENTO EM LIBRAS** – c/ profa. Érika 
- 11/3/22, às 19h (remoto) 
** As inscrições para os testes de nivelamento em língua inglesa devem ser realizadas por meio deste 
link: https://forms.gle/tpyr87DHDqceMkJx5. 

ESPANHOL 1 
Turma 20: sábado das 08h às 11h (híbrido) 
ESPANHOL 2  
Turma 21: segunda das 19h às 22h (EaD) 
ESPANHOL 3 
Turma 22: quinta das 19h às 22h (híbrido) 

TESTES DE NIVELAMENTO EM ESPANHOL*** – c/ profa. Josy 
- Dia 9/3/22, às 19h (remoto) 
- Dia 10/3/22, às 19h (remoto) 
*** As inscrições para os testes de nivelamento em língua inglesa devem ser realizadas por meio deste 
link: https://forms.gle/BQ8vqBeC6pQdHujX6. 

REDAÇÃO E LINGUAGENS PARA O ENEM (2 SEMESTRES) 
Turma 23:  terça e quinta, das 17h10 às 18h40 (Prof. Miguel) 

 

Os cursos do Centro de Línguas são abertos tanto para a comunidade interna quanto para a comunidade 

geral e para quem ainda não é aluno ou aluna do Centro de Línguas. Todas as turmas possuem vagas 

limitadas e as vagas serão garantidas por ordem de matrícula. Convidamos nossos alunos e nossas 

alunas matriculados/as em 2020 a retomarem os cursos que iniciaram conosco. 

 

Inscrições: até 14 de março de 2022. 

Início das aulas: 14 de março de 2022. 

 

Atenção: em meio ao cenário atual, que ainda exige cautela quanto à demanda contínua por 

distanciamento social, e considerando as normativas internas da UFJ, retomamos em 2022 na 

modalidade presencial na maioria de nossos cursos e, por essa razão, exigiremos obrigatoriamente a 

apresentação do comprovante de vacinação contra a covid-19 para a realização de matrícula e para 

adentrar às salas de aula nos campi da UFJ. O comprovante de vacinação pode ser emitido no site ou no 

app do ConecteSUS: https://conectesus-paciente.saude.gov.br/.  

 

Para se matricular virtualmente em nossos cursos, acesse e preencha o seguinte formulário (esteja com 

os seguintes documentos digitalizados, preferencialmente em arquivos separados: (a) RG ou equivalente 

com foto; (b) CPF; (c) comprovante de endereço; (d) comprovante de vacinação contra a covid-19; (e) 

comprovante de depósito/transferência do pagamento da taxa de matrícula; nos casos de membros da 

comunidade interna, (f) comprovante de vínculo com a UFJ/UFG ou com quaisquer outras instituições 

https://forms.gle/tpyr87DHDqceMkJx5
https://forms.gle/BQ8vqBeC6pQdHujX6
https://conectesus-paciente.saude.gov.br/


públicas de ensino): https://forms.gle/yp19hxPUHj4wz2Tc8. A assinatura do contrato de prestação de 

serviços se dará presencialmente durante a primeira semana de aula na Secretaria do Centro de Línguas 

para aqueles/as que realizarem a matrícula online.   

 

Também realizaremos matrículas sob agendamento na Secretaria do Centro de Línguas da UFJ. Faça seu 

agendamento por meio desses canais: (64) 9967-7232 (WhatsApp); ou centrodelinguas@ufj.edu.br. Os 

documentos necessários para a matrícula presencial são aqueles citados no parágrafo anterior. O 

contrato de prestação de serviços será assinado no ato da matrícula nesse caso.  

 

Como de costume, não há pagamento de mensalidades no Centro de Línguas. É cobrada apenas uma 

taxa de matrícula, que deve ser paga semestralmente. 

 

DADOS PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO (VALOR ÚNICO PAGO SEMESTRALMENTE): 

 
 
 

A oferta atual do CL/UFJ não contempla algumas línguas estrangeiras ofertadas anteriormente. Ao longo 

deste ano, contudo, trabalharemos para escolher/desenvolver um novo, independente e mais 

https://forms.gle/yp19hxPUHj4wz2Tc8
mailto:centrodelinguas@ufj.edu.br


persistente método de ensino desses idiomas, com o intuito de selecionar e preparar professoras/es 

qualificadas/os para ministrá-los em momento oportuno.  

 

Para mais informações, ligue ou envie mensagem para: (64) 9967-7232 (WhatsApp); 
acesse https://cl.jatai.ufg.br/ ou envie um e-mail para: centrodelinguas@ufj.edu.br.  
 

 

Jataí, 4 de março de 2022 

 
 

 
Humberto Borges 

Coordenador Geral do Centro de Línguas 
Portaria SEI n. 35, de 26 de outubro de 2021 
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