SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE LETRAS
CENTRO DE LÍNGUAS

INSTRUÇÃO NORMATIVA
Sorteio eletrônico das vagas do Nível 1 dos cursos do
Centro de Línguas da Faculdade de Letras da UFG
O Centro de Línguas (CL) é a ação de extensão e cultura número 211 da
Faculdade de Letras (FL) da UFG. O Regulamento do CL/ FL/ UFG está
disponível em: https://cl.letras.ufg.br/p/13730-regulamento
Considerações iniciais
•

Para tornar mais democrática a matrícula nos seus cursos, o CL/ FL/
UFG resolveu estabelecer o sorteio eletrônico de vagas como forma de
acesso ao processo de matrícula no nível inicial – Nível 1 – do seu
curso de maior demanda, o Curso de Inglês.

•

Para se matricular no Nível 1 dos outros cursos do CL/ FL/ UFG (cursos
de Alemão, Espanhol, Francês e Italiano) bastará comparecer na
Secretaria do Centro de Línguas no dia 10 de agosto de 2018, sextafeira, das 8h às 17h. As matrículas no Inglês Instrumental, serão
realizadas a partir do dia 06 de agosto, segunda-feira e no Inglês
Conversação dia 08 de agosto, o Espanhol conversação dia 08 de
agosto, conforme explicado detalhadamente no Calendário de Matrícula
disponível na página do Centro de Línguas.

Inscrição
•

A inscrição para o sorteio eletrônico será feita em um link, disponível no
site <cl.letras.ufg.br/ >. Nesse link, o candidato deverá cadastrar os seus
dados pessoais e uma senha. Após isso,o candidato terá que escolher
uma turma do Nível 1 do Curso de Inglês para concorrer às vagas
disponíveis nessa turma.

Categorias
•

O candidato tem que ficar atento aos dados que cadastra (dados
pessoais, escolha de turma), pois as informações por ele registradas
são de sua inteira responsabilidade. Informações incorretas
desclassificam o candidato.

•

O requisito para concorrer a uma vaga nos cursos do CL/ FL/ UFG é ter
cursado ou estar cursando o Ensino Médio.

•

No cadastro, o candidato deverá indicar a categoria na qual se
enquadra:

(a) Comunidade em geral.
A comunidade em geral é formada pelas pessoas que não têm vinculo
algum com a Universidade Federal de Goiás.
(b) Comunidade universitária/ UFG.
A comunidade universitária/ UFG é formada pelos docentes da UFG, pelos
servidores TAEs da UFG e pelas pessoas matriculadas em cursos de
graduação ou de pós-graduação stricto sensu da UFG ou no CEPAE/ UFG.
(c) Comunidade da Faculdade de Letras/ UFG
A comunidade da Faculdade de Letras/ UFG é formada pelos docentes da
FL/ UFG, pelos servidores TAEs da FL/ UFG e pelas pessoas matriculadas
na graduação ou na pós-graduação stricto sensu da FL/ UFG.
Sorteio
• O sorteio online será realizado na Faculdade de Letras/ UFG, (Câmpus
Samambaia), no dia 30 de julho de 2018. O resultado será
disponibilizado no site do CL/ FL/ UFG<https://cl.letras.ufg.br/>de acordo
com o Cronograma do CL/ FL/ UFG a partir das 13h.
Matrícula
•

Após o sorteio online, o candidato sorteado selecionado deverá
comparecer na Secretaria do Centro de Línguas no dia 09 de agosto,
das 8h às 17h, para efetivar a matrícula. (Calendário disponível no site
do Centro de Línguas). O candidato deverá trazer o original dos
seguintes documentos: RG, CPF e, se for o caso, o comprovante de
vínculo com a Universidade Federal de Goiás.

•

Caso surjam vagas ociosas, elas serão disponibilizadas no período de
13 a 17 de agosto de 2018.
Valor da matrícula: (taxa única - por semestre)

•

Faculdade de Letras/ UFG: R$ 235,00

•

Comunidade Universitária/ UFG: R$ 375,00

•

Comunidade Geral: R$ 470,00

Goiânia, 27 de junho de 2018.

Prof. Me. Alexandre de Araújo Badim
Coordenador do Centro de Línguas FL/ UFG

