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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 

INSTITUTO DE LETRAS E ARTES 

Av. Itália, km 8 - Rio Grande, RS - CEP 96201-900 - Brasil - Telefone (53) 3233-6621 - ila@furg.br  – www.ila.furg.br 

 

EDITAL CONJUNTO DE CIRCULAÇÃO INTERNA Nº 02/2019 

 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA VAGAS NOS CURSOS DE ESPANHOL, 

FRANCÊS, INGLÊS e PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA DO CENTRO DE 

ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS/CELE. 

 

O presente edital conjunto do Instituto de Letras e 

Artes/ILA, em parceria com a Pró-Reitoria de 

Graduação, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, a 

Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

e a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, visando 

atender e qualificar a comunidade acadêmica e o 

Programa Institucional de Desenvolvimento do 

Estudante PDE / FURG, como parte do subprograma 

de Formação Ampliada, torna pública a abertura das 

inscrições para vagas nos Cursos de Línguas 

Estrangeiras - Espanhol, Francês, Inglês e Português 

como Língua Estrangeira - ofertados pelo Centro de 

Ensino de Línguas Estrangeiras (CELE). 

 

1- DO OBJETO 

 

 O presente Edital tem por objeto tornar pública a abertura das inscrições para novas 

vagas nos cursos de Espanhol, Francês, Inglês e Português como Língua Estrangeira do 

Centro de Ensino de Línguas Estrangeiras/CELE, com início das aulas a partir do dia 3 de 

abril de 2019, conforme calendário de aulas abaixo.  

 

2- DO PROGRAMA 

 

O Centro de Ensino de Línguas Estrangeiras (CELE), programa extensionista 

desenvolvido pelas Áreas de Linguística e Língua Portuguesa e de Línguas Estrangeiras 

do Instituto de Letras e Artes/ILA, tem como objetivos:  

1) oportunizar, gratuitamente, o estudo de línguas estrangeiras (espanhol, francês, 

inglês e português como língua estrangeira) aos estudantes dos cursos de graduação e de 

pós-graduação da FURG e aos servidores da FURG; 

2) contribuir para a formação docente dos graduandos dos Cursos de Letras; 
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3) contribuir para a formação continuada dos egressos dos Cursos de Letras; 

4) cooperar com o Programa Institucional de Desenvolvimento do Estudante/ 

PDE/FURG, como parte do subprograma de Formação Ampliada; 

5) contribuir para a qualificação dos servidores da instituição; 

6) contribuir para a qualificação de membros da comunidade sem vínculo com a 

Universidade (estudantes do Ensino Médio matriculados na rede pública e cidadãos 

estrangeiros residentes em Rio Grande) com oferta de oportunidades de aprendizagem de 

línguas estrangeiras. 

 

3- DOS CURSOS OFERTADOS 

 

         O CELE oferece, regularmente, três modalidades de cursos: Cursos Regulares de 

Espanhol, Francês e Inglês, com carga horária de 48 h/a por semestre; Cursos de Leitura e 

Compreensão de Textos em Espanhol, Francês e Inglês, com carga horária de 36 h/a por 

semestre; Curso Regular de Português como Língua Estrangeira, com carga horária de 60 

h/a por semestre. A frequência mínima exigida é de 75% para todas as modalidades de 

curso. Os cursos são ministrados por graduandos(as) dos Cursos de Letras (Português-

Espanhol, Português-Francês e Português-Inglês), por pós-graduandos(as) dos cursos de 

Pós-Graduação do Instituto de Letras e Artes e por egressos(as) desses mesmos cursos. 

  O Curso Regular de Língua Estrangeira (espanhol, francês e inglês) consiste no 

desenvolvimento das quatro habilidades comunicativas: ouvir, falar, ler e escrever. O Curso 

de Leitura e Compreensão de Textos consiste no desenvolvimento da habilidade de leitura 

como preparação a consultas bibliográficas.     

O Curso Regular de Português como Língua Estrangeira, destinado a estudantes, 

servidores estrangeiros da instituição e ao público externo, consiste no desenvolvimento 

das quatro habilidades comunicativas: ouvir, falar, ler e escrever, considerados também 

contextos de interação na Universidade e cultura acadêmica.  

Candidatos(as) estrangeiros(as) vinculados à FURG (estudantes, técnicos ou 

docentes) poderão se inscrever no Curso Regular de Português para Estrangeiros e 

em mais um curso de língua estrangeira (espanhol, francês ou inglês). 

 

   

4- DAS NOVAS VAGAS 

 

 

CURSO Total de 
vagas 

ESTUDANTES 
FURG  

ESTUDANTES 
FURG com 

benefício PRAE 

SERVIDORES 
FURG 

PÚBLICO 
EXTERNO1 

Curso Regular de 
Espanhol, nível A.1.1, 
turma U (TER. 14h20-

30 12 5 8 5 

                                                           
1
 Para os cursos regulares de Espanhol, Francês ou Inglês, vagas destinadas a estudantes matriculados em escolas 

públicas, no Ensino Médio. Para os cursos de Português Língua Estrangeira, vagas destinadas a estrangeiros residentes 
em Rio Grande. 
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17h35) 

Espanhol para Leitura e 
Compreensão de Textos 1, 
turma U (TER. 13h30 – 
15h45) 

30 15 5 10 __ 

Curso Regular de Francês, 
nível A.1.1, turma U  (QUA. 
13h30 – 16h45) 

30 12 5 8 5 

Francês para Leitura e 
Compreensão de Textos 1, 
turma U (QUA. 14h30 – 
16h45) 

30 15 5 10 __ 

Curso Regular de Inglês, 
nível A.1.1, turma U (TER. 
13h30 – 16h45) 

30 12 5 8 5 

Inglês para Leitura e 
Compreensão de Textos 1, 
turma U (SEG. 13h30 – 
15h45) 

30 15 5 10 __ 

Curso Regular de 
Português para 
Estrangeiros, nível A.1., 
turma U (SEG. e QUA. 
18h00 – 19h40) 

25 10 3 6 6 

 

 

 

5- DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 

Poderão participar do processo de inscrição: os estudantes matriculados em 2019.1 

nos cursos de graduação ou pós-graduação da FURG, os servidores da FURG e o público 

externo (estudantes matriculados no Ensino Médio, na rede pública de ensino, e 

estrangeiros residentes em Rio Grande). 

 

 

6- DAS INSCRIÇÕES  

 

6.1. CANDIDATOS(AS) DE NACIONALIDADE BRASILEIRA 

 

As inscrições para os cursos de espanhol, francês ou inglês deverão ser realizadas 

pelo(a) próprio(a) candidato(a) através do preenchimento eletrônico de formulário 

disponível no site www.sinsc.furg.br  durante o período de 03 de abril de 2019 

(09:00:00) até 05 de abril de 2019 (12:00:00). A distribuição das vagas será feita de 

acordo com a ordem de inscrição. 

 

6.1. CANDIDATOS(AS) DE NACIONALIDADE ESTRANGEIRA 

 

http://www.sinsc.furg.br/
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As inscrições deverão ser realizadas pelo(a) próprio(a) candidato(a) através do 

preenchimento eletrônico de formulário disponível no site www.sinsc.furg.br. As 

inscrições para os cursos de espanhol, francês ou inglês deverão ser feitas durante o 

período de 03 de abril de 2019 (09:00:00) até 05 de abril de 2019 (12:00:00). As 

inscrições para os cursos de Português como Língua Estrangeira deverão ser realizadas 

durante o período de 1º. de abril de 2019 (09:00:00) até 02 de abril de 2019 (23:59:00). A 

distribuição das vagas será feita de acordo com a ordem de inscrição. 

 

7 – DOS RESULTADOS 

 

No dia 08 de abril de 2019, os(as) candidatos(as) inscritos(as) para os cursos de 

espanhol, francês ou inglês receberão, via sistema FURG, informações sobre a situação 

de inscrição: 1. selecionado(a), 2. suplente, 3. vagas esgotadas. 

A lista com os(as) candidatos(as) selecionados(as) e a lista com os(as) suplentes 

serão publicadas no endereço eletrônico www.cele.furg.br no dia 08 de abril de 2019.  

 

No dia 03 de abril de 2019, os(as) candidatos(as) inscritos(as) para o curso de 

Português Língua Estrangeira receberão, via sistema FURG, informações sobre a situação 

de inscrição: 1. selecionado(a), 2. vagas esgotadas. 

A lista com os(as) candidatos(as) selecionados(as) para a turma de Português 

Língua Estrangeira será publicada no endereço eletrônico www.cele.furg.br no dia 03 de 

abril de 2019.  

 

 

8 – DO TESTE DE NIVELAMENTO 

 

Para os candidatos que não se considerarem iniciantes nos cursos de espanhol, 

francês, inglês ou português língua estrangeira, há inscrições para teste de nivelamento, 

através do preenchimento eletrônico de formulário disponível no site www.sinsc.furg.br  

durante o período de 26 de março de 2019 (09:00:00) até 27 de março de 2019 

(23:59:00). O detalhamento das vagas disponíveis e dos horários dos testes está no Edital 

de Nivelamento CELE 2019.1, disponível em www.cele.furg.br e em www.ila.furg.br. Após 

a realização do teste de nivelamento, caso a avaliação do(a) candidato(a) indique nível 

acima de A.1.1, a sua matrícula será efetuada na turma indicada na avaliação, dentro do 

limite de vagas, por ordem de inscrição para o teste de nivelamento; caso se ateste que 

o(a) candidato(a) deverá frequentar a turma de A.1.1. da língua por ele(a) escolhida, 

deverá fazer a inscrição no sistema, conforme descrito em 6.1 e em 6.2.  

 

9 – DA CONFIRMAÇÃO DA MATRÍCULA 

 

O(a) candidato(a) selecionado(a) para os cursos de espanhol, francês, inglês ou 

Português como Língua Estrangeira, confirmará a matrícula através de sua presença na 

primeira aula do respectivo curso (conforme calendário de aulas abaixo). Caso não possa 

comparecer na primeira semana de aula, o(a) candidato(a) selecionado(a) deverá enviar 

http://www.sinsc.furg.br/
http://www.cele.furg.br/
http://www.cele.furg.br/
http://www.sinsc.furg.br/
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mensagem confirmando interesse pela vaga para ila.cele@furg.br até o dia 15 de abril de 

2019. 

Uma segunda chamada para os cursos de espanhol, francês e inglês será realizada 

no dia 17 de abril de 2019, a partir da lista de suplentes, e divulgada via sistema FURG e 

no endereço eletrônico www.cele.furg.br.  

Outras informações sobre os cursos em andamento (turmas, horários, salas) podem 

ser encontradas no endereço eletrônico www.cele.furg.br. 

 

 

 

CALENDÁRIO DE INSCRIÇÕES CELE / 2018.1 

Período de Inscrições para os cursos de espanhol, francês ou inglês: 

www.sinsc.furg.br  

03/04/2019 (09:00:00) até 

05/04/2019 (12:00:00) 

Resultados (cursos de espanhol, francês ou inglês): via sistema FURG e e 

no endereço www.cele.furg.br 

  

08/04/2019 

Período de Inscrições para os cursos de Português  Língua Estrangeira: 

www.sinsc.furg.br 

1º./04/2019 (09:00:00) até 

02/04/2019 (23:59:00) 

Resultados (cursos de Português como Língua Estrangeira): via sistema 

FURG e no endereço  www.cele.furg.br 

 

03/04/2019 

Confirmação de matrícula na primeira aula ou envio de mensagem para 

ila.cele@furg.br  

Até 15/04/2019 

Segunda chamada para os cursos de espanhol, francês e inglês (suplentes 

do primeiro período de inscrições): via sistema FURG e no endereço 

www.cele.furg.br 

 17/04/2019 

 

 
CALENDÁRIO DE AULAS - CELE 2019.1 

 
ABRIL MAIO JUNHO JULHO 

FERIADOS/PONTO 
FACULTATIVO 

SEG.  8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24 1, 8, 15   

TER.  9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 2, 9, 16   

QUA. 3, 10, 17, 24 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 3, 10, 17 01/mai 

QUI. 4, 11, 18, 25 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 27 4, 11, 18 20/jun 

SEX. 5, 12, 26 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 28 5, 12,  19/abr - 21/jun 

SEG./QUA. 
3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 

29 
5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 

29 
3, 5, 10, 12, 17, 19, 

24, 26 
1, 3, 8, 10, 15, 17   

 

Observação: As aulas de Português Língua Estrangeira iniciam em 03 de abril de 

2019; as aulas de espanhol, francês e inglês (em cursos regulares ou de leitura) 

iniciam em 09 de abril de 2019. 
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Rio Grande, 25 de março de 2019. 

 
Renato Duro Dias 

Pró-reitor de Graduação 

 

Eduardo Resende Secchi 

Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

Daniel Porciúncula Prado 

Pró-reitor de Extensão e Cultura 

 

Daiane Teixeira Gautério 

Pró-reitora de Assuntos Estudantis 

 

Lúcia de Fátima Socoowski de Anello 

Pró-reitora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas 

 

Elaine Nogueira 

Diretora do Instituto de Letras e Artes 

 

(A via original encontra-se assinada.) 
 

 


