
 

 

 

 

 

 Ensino Remoto Emergêncial 2022/1 

Dúvidas frequentes 

 
1 – Qual é a data de início e término das aulas? 
De 11 de março a 05 de julho de 2022. 
 
2 – As aulas serão presenciais? 
Não, durante o período de pandemia em decorrência da COVID-19 todas as aulas e 
atividades acontecerão de forma remota. As aulas síncronas serão através do Google 
Meet e as demais atividades via portal do aluno. Os professores enviarão o link para 
as aulas síncronas via sistema Eduq/CL. 
 
3 – As matrículas serão feitas no presencial? 
Todo o processo de matrícula é online. 
 
4 – Qual a idade mínima para ingressar nos cursos do Centro de Línguas? 
15 anos completos no ato da matrícula. 
 
5 –  Onde posso acessar a plataforma para realizar a matrícula? 
Se for aluno veterando ou novato, por favor, clique nos links disponibilizados na página 
de matrículas. 
 
6 –  Como serão gerados os descontos de comunidade UFG, Letras UFG, 
parentesco ou segunda língua? 
O sistema de matrícula está vinculado ao banco de dados da UFG, neste caso será 
feito os desconto de forma automárica. Segunda língua o sistema fará a validação dos 
dados. Para desconto de parentesco a secretaria fará a validação. 
 
 
7 – Tranquei a matrícula em 2021/2. Como reabrir a matrícula? 
O período de matrículas para alunos trancados será de 31 de janeiro a 15 de março de 
de 2022, conforme calendário de matrícula. 
 
 
8 – Posso mudar o dia e horário do meu curso? 
Sim, a partir do início das aulas em 11 de março de 2022. A mudança de turma estará 
sujeita à disponibilidade de vagas no horário solicitado. 
 
9 – Como faço para mudar de turma? 
Preenchendo o formulário de solicitação de troca de turma disponível em: 
https://cl.letras.ufg.br/p/14092-formularios. 
 
 
10 – Qual o tempo de duração de cada aula? 
No ensino presencial cada aula tem duração de 1 hora e 40 minutos, mas no ensino 
remoto as aulas terão duração de 1 hora e 20 minutos + 20 de atividades assíncronas. 
 
 
11 – Vi que agora tem um link do PORTAL DO ALUNO no site do CL. Como terei 
acesso? 

https://cl.letras.ufg.br/p/14092-formularios


Ficará disponível no site do CL um tutorial para os alunos ensinando todos os passos 
necessários, desde o primeiro acesso até o envio de uma atividade na sala de aula 
virtual. 
 
12 – Como terei acesso a minha frequência e notas? 
Através do portal do aluno. 
 
 
13 – Consigo acessar o PORTAL DO ALUNO a partir do meu celular? 
Sim. 
 
 
14 – Terei acesso a declarações de matrícula, frequência, certficado etc., a partir 
do PORTAL DO ALUNO? 
Sim, basta o aluno acessar os tutoriais para saber como fazer a solicitação. 
 
 
15 – Quando terminam as aulas? 
Dia 01, 02, 04 e 05 de julho de 2022. Dependendo das turmas e seus horários na 
semana. 
 
 
16 – Até quando posso trancar a minha matrícula no 1º semestre de 2022? 
De 31 de janeiro a 31 de março de 2022. 
 
 
17 – Como receberei as informações a respeito das minhas aulas? 
No portal do aluno via notificação, via e-mail ou via Telegram. Siga as redes sociais do 
CL: instagram e facebook. Todo os dias postamos atualizações à repeito das 
matrículas e da aulas. 
 
 
18 – Tenho que baixar o aplicativo do Telegram no meu celular? 
O telegram será um meio mais rápido de você receber todas as informações no seu 
celular. Mas não é obrigatório. 
 
 
19 – Como será o funcionamento da secretaria do CL? 
A secretaria do CL retoma os atendimentos presenciais apenas a partir do segundo 
semestre de 2022 seguindo todos os protocolos de segurança. 
 
 
20 – As aulas sempre acontecerão no ensino remoto a distância? 
Não, a previsão de de retorno as aulas presencias é para o segundo semestre de 
2022. 
 
 
21 – Comecei a estudar através do ensino remoto. Tenho que mudar 
obrigatoriamente para o ensino presencia para continuar o curso? 
Sim, tem. Se o CL passar a oferecer turmas de forma remota após o retorno ao 
presencial você poderá continuar seu curso a distância (vagas limitadas). 
 
  
22 – Posso solicitar o ressarcimento do valor pago na matrícula caso eu desista 

do curso? 

Sim, desde que esteja dentro do período de matrículas ou até 15 dias após o início 
das aulas, conforme o calendário de matrícula. Será descontado uma taxa de 5% 
referente a despesas bancária. Após a data estipulada, não faremos o reembolso. 
 
 
23 – A turma que me matriculei pode ser candelada? Como fico sabendo? 



Quando isso acontece, a Secretaria do CL entra em contato via telefone ou e-mail 

informando. O cancelamento de uma turma sempre será feito no período de 

matrículas. 

 

24 – Fiz a minha matrícula comecei a estudar, assisti apenas 1 (um) dia de aula. 
Posso desistir da vaga e ter o valor reembolsado? 

Sim, desde que esteja dentro do período de matrículas ou até 15 dias após o início 

das aulas, conforme o calendário de matrícula. Será descontado uma taxa de 5% 

referente a despesas bancária. Após a data estipulada, não faremos o reembolso. 

 

25 – Porque algumas turmas são canceladas? 

Porque não alcançam o número mínimo de alunos necessários para abrir a turma. 

 

26 – Como posso entrar em contato com a secretaria do CL?* 
Telefones: (62) 3521-1412/ 3521-1135 
E-mail: cl.letras@ufg.br 
Instagram: @centrodelinguasflufg  
Facebook: @centrodelinguasufg 
 

*Excepcionalmente no primeiro semestre de 2022 as ligações serão atendidas 

até às 18h. Solicitações após esse horário deverão ser encaminhadas ao e-mail 

do CL cl.letras@ufg.br e às redes sociais: Instagram e Facebook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


