
CALENDÁRIO DE MATRÍCULA PARA O 2º SEMESTRE DE 2022 

Idade mínima para ingresso nos cursos: 15 anos completos no ato da matrícula 

EXAME DE NÍVEL  

Portal da inscrição: https://cl.letras.ufg.br/n/155604-exame-de-nivel-on-line-2022-2 

Período: de 25 a 28 de julho. 

Valor: R$ 20,00 

Formas de pagamento: cartão de crédito, boleto ou PIX. 

Obs.: Em caso de aprovação, mesmo não estando disponível o horário e o dia da turma que o(a) 

candidato(a) deseja cursar, não haverá devolução de valores referentes à inscrição. 

A aprovação é válida somente no semestre em que foi realizada a prova. 

Realização: 

Prova Escrita  02 de agosto Das 9h às 11h 

Prova Oral  04 de agosto 
Agendamento feito pela 

secretaria. 

obs.: Não será feito reagendamento das provas. O(A) candidato(a)deverá acompanhar todo o 

processo do exame de nível e seu resultado por meio do Portal do aluno CL.                                                                                                  

Após o resultado do exame de nível, o(a) candidato(a) deverá realizar sua matrícula. 

Período da matrícula: de 08 a 21 de agosto. 

MATRÍCULAS 

DISCENTES VETERANOS(AS) 

Aprovados, reprovados e trancados 

De 25 de julho a 21 de agosto. Alemão, Espanhol, Francês, Inglês e Italiano. 

DISCENTES NOVATOS(AS) 

De 01 a 21 de agosto. Alemão 1, Espanhol 1, Francês 1, Inglês 1, Italiano 1 e Libras 1. 

Data final: 21 de agosto. 

Portal da matrícula: https://cl.letras.ufg.br/n/155577-matriculas-on-line-2022-2 

Valores (taxa única para o semestre) 

STATUS  VALOR  

Desconto de 10% na 2ª língua 

para discentes que fazem duas 

línguas no mesmo semestre. 

Comunidade em geral (sem vínculo com a UFG) R$500,00 R$450,00 

Comunidade universitária/UFG R$400,00 R$360,00 

Faculdade de Letras/UFG R$250,00 R$225,00 
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Forma de pagamento: 

Cartão de crédito ou Boleto bancário 1X sem juros 

PIX 1X sem juros 

Cartão de crédito parcelado 2X com juros de 3,59% 

Obs.: os livros utilizados não estão inclusos. 

 

TRANCAMENTO 

Período: de 25 de julho a 31 de agosto. Via portal do(a) discente na aba de requerimentos 

Valor: R$ 50,00 

INÍCIO E TÉRMINO DAS AULAS 

Turmas  Início Término 

Segunda e Quarta 22 de agosto 14 de dezembro 

Terça e Quinta 23 de agosto 13 de dezembro 

Sexta 26 de agosto 09 de dezembro 

Sábado  27 de agosto 10 de dezembro 

CONTATOS 

Telefones: (62) 3521 1412 e 3521 1135 

E-mail: cl.letras@ufg.br 

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

Instagram: @centrodelinguasflufg 

Facebook: @centrodelinguasufg 

Portal de matrículas: https://cl.letras.ufg.br/n/155577-matriculas-on-line-2022-2 

CALENDÁRIO SUJEITO A ALTERAÇÃO 
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