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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS

NORMA(S)

CENTRO DE LÍNGUAS

EDITAL Nº 13/2022

JATAÍ, 15 DE DEZEMBRO DE 2022

 

SELEÇÃO DE ESTUDANTES QUILOMBOLAS OU INDÍGENAS PARA BOLSAS NO CURSO REGULAR DE
INGLÊS DO CENTRO DE LÍNGUAS DA UFJ

 

A Coordenação Geral do Centro de Línguas torna pública a concessão de bolsas integrais para o curso
regular de inglês do Centro de Línguas da UFJ às(aos) estudantes quilombolas e indígenas cadastradas(os)
em alguma modalidade de bolsa da Pró-Reitoria de Assuntos Estudan�s da UFJ (PRAE/UFJ).

 

1. Das vagas

Estão disponíveis 5 (cinco) bolsas integrais para estudantes quilombolas ou indígenas cadastradas(os) em
alguma modalidade de bolsa da PRAE/UFJ.

 

2. Das inscrições

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

2.2 As inscrições serão realizadas entre os dias 15 de dezembro de 2022 e 08 de janeiro de 2023, por
meio do preenchimento e do envio do seguinte formulário: h�ps://forms.gle/o1XAYMPeS35oH1MD9.

 

3. Do regime de bolsa e vantagens

3.1 Aquelas/es que forem sorteadas/os como bolsistas integrais do curso regular de inglês do Centro de
Línguas da UFJ deverão ter disponibilidade para par�cipar, semestralmente, das aulas do curso, que
ocorrem, preferencialmente, no campus Riachuelo.

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 do curso ficará a cargo da/o bolsista.

3.4 A duração da bolsa será definida de acordo com os níveis/semestres do curso regular de inglês do
CL/UFJ, qual seja, 8 (oito) semestres.

3.5 Para este edital, serão concedidas bolsas apenas para estudantes ingressantes no nível 1 do curso de
inglês, sendo vetado o ingresso nos demais níveis mesmo nos casos em que a sorteada/o apresente nível
de conhecimento superior ao nível 1.

3.6 O estudante que, durante a realização do curso regular de inglês do CL/UFJ, reprovar em alguns dos
níveis do curso terá sua bolsa cancelada. 

https://forms.gle/o1XAYMPeS35oH1MD9
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3.7 Será permi�do o trancamento da matrícula do bolsista para realização de a�vidades acadêmicas no
país ou no exterior e por questões de saúde e culturais, desde que apresentada a documentação
comprobatória em prazo hábil.

 

4. Do sorteio das vagas

4.1 Caso haja mais de 5 (cinco) inscritas(os), haverá a realização de sorteio público para a distribuição das
vagas.

4.2 O sorteio será realizado na Secretaria do Centro de Línguas da UFJ no dia 09 de janeiro de 2023 às
14h.

 

5. Da divulgação do resultado final

O resultado final das/dos candidatas/os selecionadas/os será divulgada no dia 09 de janeiro de 2023, a
par�r das 15h, no portal do Centro de Línguas da UFJ: www.cl.jatai.ufg.br.

 

6. Das disposições finais

6.1 Não caberá recurso contra o resultado do sorteio.

6.2 Os casos omissos serão resolvidos pelos cursos de Letras-Inglês e Letras-Português 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

Documento assinado eletronicamente por HUMBERTO BORGES, Coordenador, em 15/12/2022, às
13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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