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Informativo CE-ICEA 009/2016

CURSOS DE INGLÊS
2º Semestre Letivo de 2016
Em uma parceria entre o Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) e o Instituto
de Ciências Exatas e Aplicadas (ICEA) serão oferecidos no ICEA cursos de inglês sob
a coordenação da professora do Departamento de Letras Anelise Fonseca Dutra.
Módulos
Basic 2 – Basic 4

Matrículas: Centro de Extensão sala G316
Data: 12/09/2016 a 30/09/2016
Link para Pré-Matrícula:
https://goo.gl/forms/v7uJqY6qQslTHrav1
Valor: Valor de semestralidade do curso: R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
Início das Aulas: 19 de setembro de 2016
Horário das Aulas:
Básico 2: Terça-feira e quinta-feira de 10h00 às 11h40 - Sala A303.
Básico 4: Terça-feira e quinta-feira de 9h00 às 10h40 - Sala A101.

ICEA/UFOP – Campus João Monlevade – Rua 36, nº 115, Loanda - 35.931-008 - João Monlevade - MG- Brasil
Homepage: http://www.icea.ufop.br – email: centroextensaoicea@gmail.com

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP
Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas - ICEA
Centro de Extensão

I – Procedimento para o cadastro, pagamento e efetivação da matrícula:
1. Preencher o formulário online cujo link está disponibilizado acima efetuando
o cadastro inicial;
2. Efetuar o depósito bancário em nome da Fundação Educativa de Rádio e
Televisão Ouro Preto, no Banco do Brasil, agência 0473-1 e conta corrente
60.844-0 (depósito identificado ou transferência em conta, na agência do
Banco do Brasil ou nos Correios);
3. Comparecer a Sala do Centro de Extensão (G316), no prazo de até 48 horas
depois de efetuado o cadastro inicial, munido dos documentos listados no
item II deste informativo, para efetivação da matrícula.
Observação: O não comparecimento à sala do Centro de Extensão para efetivar
sua matrícula no prazo de 48 horas após o cadastro inicial, sua vaga será
automaticamente disponibilizada para outro aluno. A Coordenação do Projeto e
a Coordenação do CE-ICEA não se responsabilizam pelos procedimentos que
não atendam aos passos 1, 2 e 3 acima.

II - Documentação obrigatória para efetivação da matrícula:





Comprovante original do depósito bancário;
Cópia da carteira de identidade;
Cópia do CPF;
Cópia do comprovante de residência;

Observação: Os documentos devem ser do próprio aluno, se maior de 18 anos e
no caso de menor de idade apresentar também a cópia dos documentos do
responsável legal.

III - Livros utilizados no Curso de Inglês:
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a) RICHARDS, Jack C. Interchange 4 th edition. Cambridge University Press,
2003. (Livro-Texto, Caderno de Exercícios e CD)
Módulos:
 Básico 2: volume 1, parte B;
 Básico 4: volume 2, parte B;
Observações Importantes:
1. Para os alunos menores de 18 anos, os documentos para efetivação da matrícula
devem ser do responsável, além dos documentos do próprio aluno.
2. A efetivação da matrícula poderá ser feita pessoalmente ou por procuração
particular.
3. Não serão efetivadas as matrículas cujos alunos não apresentarem toda a
documentação necessária.
4. A aquisição do livro-didático é de responsabilidade de cada aluno e já deve ser
feita IMPRETERIVELMENTE para a primeira semana de aula.
5. Qualquer das turmas previstas somente será aberta se houver um número
mínimo de 5 (cinco) alunos inscritos.
6. A sequência de níveis dos cursos e a manutenção de horários das turmas não
são garantidas, em função de repasse de subsídios da PROEX/UFOP e da
disponibilidade de espaço físico e de bolsistas para ministrar as aulas.

João Monlevade, 05 de setembro de 2016.
Profa. Anliy Natsuyo Nashimoto Sargeant
Coordenadora do CE-ICEA
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