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EDITAL Nº 001/2019 

 

                   EDITAL DE OFERTA DE CURSOS CLIPAC 2019.1 

O Programa de Educação Tutorial – PET Conexões Gestão Política- 
Pedagógica, através do Clipac – Curso de Línguas Popular Aberto à 
Comunidade, torna público os procedimentos de matrícula para alunos novatos 
e veteranos (jovens e adultos) nos cursos de línguas estrangeiras (inglês, 
espanhol e francês), no I módulo iniciante(A1.1) e II módulo iniciante (A1.2), para 
o primeiro semestre de 2019. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. As matrículas são abertas ao público em geral. 

1.2. 60% do total das vagas ofertadas para cada turma (as quinze primeiras 
vagas) serão destinadas para alunos oriundos de escolas públicas. 

1.3. O sistema on-line de inscrição permitirá que o estudante possa se inscrever 
em mais de um curso. 

1.4. O estudante paga apenas a taxa de matrícula. Não há mensalidades. 

1.5. Os estudantes novatos devem preencher o cadastro online constando 
nome completo, CPF, e-mail, telefone e endereço para a efetivação da inscrição. 

1.6. Os estudantes veteranos e interessados em fazer o teste de nivelamento 
ficam isentos da a inscrição online. 

 

2. DOS PRÉ-REQUISITOS 

2.1. A idade mínima para se inscrever é 16 anos com CPF, em turmas regulares 
(adolescentes e adultos). 

2.2. Para ingressar nas turmas de nível A1.2 é necessário a apresentação de 
certificado de conclusão de curso nível A1.1 ou ser aprovado em nosso teste de 
nivelamento. 

2.3. Para participar do teste de nivelamento, o candidato deve apresentar um 
certificado de curso do idioma pretendido de no mínimo 40h. Só certificados 
emitidos pelo PET Conexões Gestão Política-Pedagógica isentam a 
realização do teste de nivelamento. 

 

3. DO LOCAL E DA MODALIDADE DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições para os alunos da turma iniciante (modulo A1.1) serão 
realizadas no período de 23 de fevereiro à 26 de fevereiro de 2019, via internet 
através do link: https://goo.gl/forms/EyXnrGWg8HJPinmv2 

3.2. Os interessados em realizar o teste de nivelamento deverão se inscrever, 
presencialmente, no dia 27 de fevereiro de 2019, na sala 

https://goo.gl/forms/EyXnrGWg8HJPinmv2


Edital de matrícula 2019.1| Clipac – PET Conexões Gestão Política-Pedagógica 

2 | P á g i n a 

 

 

do PET Conexões Gestão Política-Pedagógica, 5º andar do Centro de Filosofia 
e Ciências Humanas (CFCH), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
sala 514 das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. 

3.3. Os alunos veteranos não precisam fazer a inscrição online, só renovam a 
matrícula nos dias estipulados pelo edital. 

 

4. DO TESTE DE NIVELAMENTO 

4.1. Os testes de nivelamento são destinados aos candidatos novatos que já 
possuem conhecimento do idioma e querem tentar o ingresso no nível A1.2. 

4.2. O teste de nivelamento é gratuito e deve ser feito antes da realização da 
matrícula. 

4.3. O resultado será divulgado após a fase de aplicação do teste, no dia 03 de 
março de 2019. 

4.4. O ônus da matrícula é de inteira responsabilidade do estudante. 

 

5. DO PERÍODO DE MATRÍCULA 

5.1. O período de matrícula será realizado de forma distinta, conforme 
modalidade de curso. 

5.1.1. Para os alunos novatos, as matrículas ocorrerão nos dias 28 de fevereiro 
e 01 de março de 2019, logo após a divulgação da lista de classificados (1ª 
chamada) no dia 27 de fevereiro de 2019. 

5.1.2. A realização da inscrição online não garante a vaga ao candidato, só 
após a divulgação da lista de classificados, que o candidato deve efetuar a 
confirmação de sua matricula por meio do pagamento da taxa de matrícula. 

5.2. Para os alunos veteranos (ex-alunos do CLIPAC), o período de matrículas 
funcionará nos dias 28 de fevereiro e 01 de março de 2019. 

 

6. DA TAXA DE MATRÍCULA 

6.1. É renovável semestralmente, com as datas delimitadas por meio de edital. 

6.2. O valor é de R$ 50,00 (Cinquenta reais), para os cursos de inglês, espanhol 
e francês. 

 

7. DO PAGAMENTO DA TAXA DE MATRÍCULA 

7.1. O pagamento deve ser efetuado nos dias estipulados pelo presente edital 
para realização da matrícula, presencialmente na sala do PET Conexões 
Gestão Política-Pedagógica, 5º andar do Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas (CFCH), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), sala 514 
das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, entre os dias 28 de fevereiro e 01 de 
março. 

7.2. O não pagamento da taxa de matrícula até a data indicada implica na não 
efetivação da matrícula, sendo a vaga automaticamente disponibilizada para 
outros interessados. 
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8. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 
REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA 

 
8.1 No ato de confirmação da inscrição, é necessário a entrega dos seguintes 
documentos: 

a) Cópia do documento de identificação (frente e verso em página única); 
b) Cópia do CPF; 
c) Uma foto 3x4 recente; 
d) Questionário socioeconômico (Anexo I), para conhecimento da 

coordenação do projeto acerca do perfil dos alunos, o que não isenta a 
obrigatoriedade da entrega. 

8.2 É obrigatória a apresentação dos documentos originais no ato de matricula, 
para que possa ser feita a autenticação das copias. 

8.3 Havendo a impossibilidade de o candidato realizar a matrícula, outra pessoa 
poderá representá-lo desde que este seja maior de 18 anos e esteja munido de 
documentação própria. Além disso, faz necessário apresentar juntamente o 
termo de autorização de matricula por terceiros (Anexo II), preenchido e 
assinado pelo candidato, assim como todos os documentos deste, requisitados 
no item 8.1 deste edital. 

 

9. CANCELAMENTO DE MATRICULA 

9.1O estudante poderá realizar o cancelamento de matricula com devolução de 
taxa, até o dia de matricula dos convocados da 2º (segunda) chamada, ou seja, 
até o dia 07 de março de 2019, com exceção dos candidatos para as turmas 
de nível A1.2, que não terão o direito ao cancelamento com devolução de 
taxa. 

 

10. DO NÚMERO DE VAGAS 

10.1 Serão ofertadas 25 vagas por turma, sendo usado como critério para 
preenchimento das vagas à ordem de inscrição online. 

10.2 Caso haja vagas remanejáveis os respectivos contemplados serão 
devidamente comunicados, por meio de lista de chamada divulgada na página 
oficial do Programa PET Conexões Gestão-Política Pedagógica. 

10.3 Serão divulgadas duas listas de convocação, que obedecerão ao critério 
de ordem de inscrição online. 

 

11. DO REMANEJAMENTO 

11.1 O remanejamento de candidatos se dará pela ordem da inscrição online. 
Se houver a necessidade de um segundo remanejamento, não será considerada 
esta mesma ordem. Sendo assim, todos os candidatos estarão aptos a participar. 
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12. DO LOCAL E DO HORÁRIO DOS TESTE DE NIVELAMENTO 

12.1 O teste de nivelamento será aplicado através de prova escrita/oral, nos dias 
28 de fevereiro e 01 de março de 2019 (quinta e sexta-feira), conforme mostra a 
tabela com local e horário discriminados, abaixo: 

 

 

TESTE DE NIVELAMENTO 

DATA HORÁRIOS LOCAL 

 
 
 

28 de fevereiro e 01 de 
março de 2019 

 

 
09h às 12h 

 
Sala do PET Conexões Gestão 
Política-Pedagógica:5º andar do 

Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas (CFCH), da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE) 

 
14h às 17h 

 
 
 

13. DOS CURSOS OFERECIDOS 
 

CURSOS NÍVEIS OBJETIVOS 

 

INGLÊS 

 
A1.1 (I módulo iniciante) e A1.2 (II 
módulo iniciante) 

Desenvolvimento das 
habilidades linguísticas: 
ouvir, falar, ler e 
escrever. 

 

ESPANHOL 

 
A1.1 (I módulo iniciante) e A1.2 (II 
módulo iniciante) 

Desenvolvimento das 
habilidades linguísticas: 
ouvir, falar, ler e 
escrever. 

 

FRANCÊS 

 
A1.1 (I módulo iniciante) e A1.2 (II 
módulo iniciante) 

Desenvolvimento das 
habilidades linguísticas: 
ouvir, falar, ler e 
escrever. 

 
 
  ALEMÃO 

 
A1.1 (I módulo iniciante) e A1.2 (II 
módulo iniciante) 

Desenvolvimento das 
habilidades linguísticas: 
ouvir, falar, ler e 
escrever. 

 

14. RELAÇÃO DOS HORÁRIOS 
 

 

DIA/HORÁRIO TURMA 

Inglês A1.1 Quarta-feira, das 14h00 às 17h00. 
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Inglês A1.1 
Terça-feira – 14h às17h 

Inglês A1.2 
               Sexta-feira – 09h às 12h 

Espanhol A1.1 Quarta-feira, das 13h30 às 16h30. 

Espanhol A1.2 Quarta-feira, das 13h30 às 16h30 

Francês A1.1 Quinta-feira, 13h00 às 16h00 

Francês A1.2 Quarta-feira, 14h00 às 17h00 

Alemão A1.1 Terça-feira, 12h00 às 15h00 

Alemão A1.2 Sexta-feira, 13h00 às 16h00 

 

15. DA CARGA HORÁRIA E DURAÇÃO 

15.1 As aulas ocorrem em 01 (um) único dia por semana (três horas de duração) 
ou em 02 (dois) dias por semana (uma hora e trinta minutos de duração). Cada 
semestre letivo cursado em turmas regulares equivale a 45 (quarenta e cinco) 
horas-aula. 

 

16. DO MÉTODO AVALIATIVO 

16.1 A avaliação da aprendizagem se dará de forma contínua e gradativa. A 
evolução dos alunos será acompanhada pelo professor, levando em 
consideração as habilidades linguísticas desenvolvidas: ouvir, falar, ler e 
escrever. 

16.2 O aluno deverá alcançar a média mínima de 7,0 (sete) para ser aprovado. 
 

17. FREQUÊNCIA DAS AULAS 

17.1 O aluno deverá frequentar o mínimo de 70% (setenta) da carga horária do 
nível onde estiver matriculado, para ter o direito ao certificado de conclusão. 

 

18. DA CERTIFICAÇÃO 

18.1 Os alunos que concluírem o curso com aproveitamento suficiente, conforme 
itens 16 e 17 receberão seus certificados de conclusão emitidos pelo Programa 
de Educação Tutorial – PET Conexões Gestão Política- Pedagógica/MEC. 

 

19. AULA MAGNA 

19.1 A aula magna, que inicia os cursos oferecidos, acontecerá no dia 11 de 
março de 2019, às 14:00 no auditório Manoel Correia de Andrade, 3º andar do 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH). Na ocasião será apresentado 
o PET Conexões Gestão Política-Pedagógica, programa responsável pelo 
curso, juntamente com todos os professores e monitores envolvidos.
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20. DO INÍCIO DAS AULAS 

20.1 As aulas serão iniciadas em 12 de março de 2019. 

 

21. CONTATOS E ENDEREÇO PARA ATENDIMENTO 
 

E-MAIL inscricaopetgpp@gmail.com 

FANPAGE www.facebook.com/petgpp 

ENDEREÇO UFPE, Campus Recife, CFCH, 5º andar, sala 514. 

 
 

22. DO CRONOGRAMA 

22.1 Turmas A1.1: 
 

CRONOGRAMA DAS TURMAS A1.1 - 2018 

EVENTO DATA 

DIVULGAÇÃO DO EDITAL 18/02 

INSCRIÇÕES 23/02 e 26/02 

DIVULGAÇÃO DA LISTA DA 1ª CHAMADA 27/02 

MATRÍCULA 1ª CHAMADA 28/02 e 01/03 

DIVULGAÇÃO DA LISTA DA 2ª CHAMADA 03/03 

MATRÍCULA 2ª CHAMADA 07/03 

MATRÍCULA 3ª CHAMADA* 08/03 

Aula Magna 11/03 

Início das aulas 12/03 

* Neste dia, o critério de matricula não obedecerá à ordem de inscrição online, 
tornando-se aptos o público geral, desde que este obedeça aos critérios do edital 
(item XX), e respeitando o número de vagas remanescente. 

 

22.2 Turmas A1.2: 
 

CRONOGRAMA DAS TURMAS A1.2 

EVENTO DATA 

mailto:inscricaopetgpp@gmail.com
http://www.facebook.com/petgpp
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Divulgação do edital 18/02 

Matrícula dos veteranos 28 a 01/02 

Inscrições para o teste de 
nivelamento 

 

27/02 

Divulgação do número de vagas 
disponíveis nas turmas de A1.2 

 
                              02/03 

Teste nivelamento 
 
                        28/02 e 01/02 

Resultado do nivelamento 
                             
                               03/03 

Matrícula 
 
                               07/03 

         Aula Magna 
 
                           11/03 

     Início das Aulas  
                     
                            12/03 

 
 

23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

23.1 Os candidatos não poderão alegar o desconhecimento do teor deste Edital 
ou de qualquer comunicado posterior e regularmente divulgado, vinculados ao 
programa CLIPAC, ou utilizar-se de artifícios de forma a prejudicar o processo 
de matrícula. 

23.2 A matrícula implicará na aceitação das normas do presente processo 
contidas neste Edital e em outros instrumentos normativos e comunicados que 
vierem a surgir. 

23.3 Os ANEXOS, para todos os efeitos legais, integram o presente Edital. 

23.4 Os casos omissos serão analisados e deliberados pela Coordenação do 
projeto, integrada pelo PET Conexões Gestão Política-Pedagógica. 

 

Recife,18 de fevereiro de 2019. 

PET Conexões Gestão Política-Pedagógica.
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ANEXO I 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO DOS ARTICIPANTES DO PROJETO 
CLIPAC – PET CONEXÕES GESTÃO POLÍTICA-PEDAGÓGICA – UFPE. 

 

1. Você trabalha ou recebe alguma ajuda de custo/bolsa de estágio? 
 

( ) Sim 
( ) Não 

 

Se sim, especifique:    
 

2. Qual o seu sexo? 
 

( ) Feminino ( ) Masculino 

 
3. Você se considera: 

 
( ) Branco(a). ( ) Pardo(a). ( ) Preto(a). (   ) Amarelo(a). ( )Indígena. 

 
4. Qual seu estado civil: 

 
( ) Solteiro(a). ( ) Casado(a). ( ) Divorciado(a) ( )Viúvo(a) 

 

5. Qual o nível de sua escolaridade? 

 
( ) Ensino Fundamental Completo 

( ) Ensino Médio Incompleto 

( ) Ensino Médio Completo 

( ) Ensino Superior em Andamento 

( ) Ensino Superior Completo 

( ) Especialização 

 
6. Caso você esteja cursando ou já tenha cursado o ensino superior em 

instituição pública, quantos vestibulares você participou para 
ingressar?   

 
 

7. Você tem irmãos ou parentes que fez ou está fazendo 
curso superior? 

 
( ) Sim. ( ) Não. 

8. É o primeiro da família a cursar um curso superior? 
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( ) Sim. ( ) Não. 

9. Você cursou anteriormente outro curso de graduação ou 
curso técnico? 

 
( ) Não 
( ) Sim, e concluí. 
( ) Sim, e está em andamento. 
( ) Sim, mas não concluí. 

 

 
10. Sua formação no ensino FUNDAMENTAL foi em escola: 

 
( )Pública. ( )Privada sem Bolsa de estudos. 

( )Privada com Bolsa de estudos. ( )Pública e Privada 

 

       11.O que lhe motivou querer estudar língua estrangeira? 
(  ) Porque gosta aprender outras  línguas  
(  ) Porque tem pretensão para trabalho futuro 
(  ) Outro: _______________________________________________  

11. Qual sua idade?  . 

 
12. Já atuou ou atua em organização comunitária e/ou movimento social 

e/ou no DA? Se sim, escreva qual a atuação deste segmento: 
 
 

 

 

13. Você trabalhou enquanto cursava o ensino médio? 
 

( ) Sim.  ( ) Não. ( ) Em Parte. 

 

 
14. Como você define a localidade em que você habita ou habitou até o 

ingresso na universidade? 

 
 

( ) Comunidade / favela / morro /vila 

( ) Loteamento popular 

( ) Bairro de Classe MédiaAlta 

( ) Conjunto Habitacional 

( ) Bairro de Classe 

Média ( ) 

BairroPopular 

( ) Zonarural 

( ) Bairro de ClasseAlta 

Em qual Bairro e Cidade você reside hoje? 
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15. Qual é o nível de escolaridade do seu PAI ou da pessoa que exerceu 
tal papel em sua criação? (Marque apenas uma resposta) 

 
( ) Não teve pai ou pessoa que exerceu tal papel na 

criação 

(  )Sem instrução, não alfabetizado 

( ) Sem instrução, sabe ler e escrever 

( ) 1º segmento do ens. Fundamental (1ª a 4ª) –INCOMPLETO 

( ) 1º segmento do ens. Fundamental (1ª a 4ª) –COMPLETO 

( ) 2º segmento do ens. Fundamental (5ª a 8ª) –INCOMPLETO 

( ) 2º segmento do ens. Fundamental (5ª a 8ª) –COMPLETO 

( ) Ensino Médio (antigo 2º grau) –INCOMPLETO 

( ) Ensino Médio (antigo 2º grau) –COMPLETO 

( ) Superior –INCOMPLETO 

( ) Superior –COMPLETO 

( ) Especialização 

( ) Mestrado ou Doutorado 

 

16. Qual é o nível de escolaridade da sua MÃE ou da pessoa que 
exerceu tal papel em sua criação? (Marque apenas uma resposta) 

 
( ) Não teve pai ou pessoa que exerceu tal papel na 

criação 

( )Sem instrução, não alfabetizado 

( ) Sem instrução, sabe ler e escrever 

( ) 1º segmento do ens. Fundamental (1ª a 4ª) –INCOMPLETO 

( ) 1º segmento do ens. Fundamental (1ª a 4ª) –COMPLETO 

( ) 2º segmento do ens. Fundamental (5ª a 8ª) –INCOMPLETO 

( ) 2º segmento do ens. Fundamental (5ª a 8ª) –COMPLETO 

( ) Ensino Médio (antigo 2º grau) –INCOMPLETO 

( ) Ensino Médio (antigo 2º grau) –COMPLETO 

( ) Superior –INCOMPLETO 

( ) Superior –COMPLETO 

( ) Especialização 

( ) Mestrado ou Doutorado 

 
 

17. Selecione qual é o valor aproximado da renda mensal de sua casa? 
( ) A família recebe apenas bolsa de Programa de 

Governo  

( ) até 1 salário mínimo 

 



Edital de matrícula 2019.1| Clipac – PET Conexões Gestão Política-Pedagógica 

11 | P á g i n a 

 

 

(   ) De 1 a 2 salários mínimos 

(   ) De 2 a 3 salários mínimo 

(   ) De 3 a 4 salários mínimos  

( ) De 4 a 5 salários mínimos                                      

(  ) De 5 a 6 salários mínimos  

(   ) De 6 a 8 salários mínimos  

(   ) De 8 a 10 salários mínimos 

(   ) Acima de 10 salários mínimos 

 

18. Quantas pessoas moram com você?  . 

19. Quantos irmãos você possui?  . 

 
Agradecemos sua participação! 
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ANEXO - II 

 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MATRICULA POR TERCEIROS 

 
 

Por este instrumento particular de procuração, eu, 
        ,brasileiro(a) 
portador(a) do RG nº   _, CPF    _, 
residente    na   rua 
  ,nº  ,Bairro:   
  ,   na cidade  de    , 
Estado de   , nomeio e constituo como meu bastante 
procurador(a) o(a) Senhor(a):     , 
portador  do RG. nº   , CPF:  , para 
fins de promover a minha inscrição no Curso de Línguas Popular Aberta a 
Comunidade, em Edital nº 001/2018, conferindo ao mandatário, dentro das 
formalidades permitidas no direito, poderes específicos para, em meu  nome, 
preencher e assinar requerimento, proceder inscrição da seleção, prestar 
declarações, apresentar documentos, praticar todos os atos necessários ao 
fiel cumprimento deste mandado. Para produzir os efeitos legais, firma a 
presente. 

 
 

 
Local e data:  ,  de  de  . 

 
 
 
 
 
 

 

Nome e Assinatura do Outorgante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  


