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Edital 5/2021 - ILA

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA TESTE DE NIVELAMENTO ON-LINE NOS CURSOS DE
PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA/ADICIONAL DO CENTRO DE ENSINO DE
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS REFERENTES AO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO DE 2020
(CELE - 2020/2)
 
 
No atual contexto da epidemia da Covid-19, e seguindo o Plano de Contingência da FURG, todos os
cursos serão ofertados na modalidade remota em 2020/2, sendo 2 horas semanais de aulas síncronas e
1h20min semanais de aulas assíncronas, no Moodle FURG. Quando autorizados, os cursos retornarão à
modalidade presencial.
 
 
1 - DO OBJETO
 
O presente Edital tem por objeto tornar pública a abertura das inscrições para o teste de nivelamento on-
line para ingresso nos cursos de Português como Língua Estrangeira/Adicional do Centro de Ensino de
Línguas Estrangeiras (CELE) referentes ao segundo semestre de 2020, a ser aplicado em 12 de fevereiro
de 2021.
Os testes estão destinados aos candidatos que já tenham algum conhecimento de língua portuguesa.
Candidatos iniciantes deverão consultar o EDITAL DE VAGAS NOVAS (a ser publicado em
10/02/2021).
 
2 - DOS CURSOS OFERTADOS
 
São ofertados pelo Centro de Ensino de Línguas Estrangeiras, no presente edital: Cursos Regulares de
Português como Língua Estrangeira/Adicional, com carga horária de 60 h/a por semestre. A frequência
mínima exigida é de 75% para todas as modalidades de curso, os quais são ministrados por
graduandos(as) dos Cursos de Letras (Português-Espanhol, Português-Francês, Português-Inglês e
Português), por pós-graduandos(as) dos cursos de Pós-Graduação do Instituto de Letras e Artes e por
egressos(as) desses mesmos cursos.
Os cursos regulares consistem no desenvolvimento das quatro habilidades comunicativas: ouvir, falar, ler
e escrever, e são considerados os contextos de interação na Universidade e cultura acadêmica desde o
nível A.1.
 
3 - DAS VAGAS (os cursos são ofertados na modalidade presencial no Campus Carreiros.
Excepcionalmente, em razão da pandemia de COVID-19, a oferta acontecerá na modalidade remota em
2020/2).
 
 

PORTUGUÊS 2020/2

CURSO HORÁRIO DAS
AULAS SÍNCRONAS VAGAS

Curso Regular de Português, nível A.2., turma U QUA. 18h – 20h 14
Curso Regular de Português, nível B.1.1., turma U QUA. 18h – 20h 12
Curso Regular de Português, nível B.1.2., turma U QUA. 18h – 20h 3
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Observações: os encontros de segunda-feira serão na modalidade assíncrona (Moodle FURG), com
prazo para a realização das atividades definido no planejamento das aulas. Os encontros de quarta-
feira serão realizados por meio de atividades síncronas (MConf).
 
 
4 - DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
 
Poderão participar do processo de inscrição os estudantes estrangeiros matriculados em 2020.2 nos cursos
de graduação ou pós-graduação da FURG (Campus Carreiros) e os servidores estrangeiros da FURG
(Campus Carreiros). Também poderão se inscrever estrangeiros, com idade mínima de 14 anos, da
comunidade local, sem vínculos com a FURG.
Os candidatos estrangeiros, discentes ou servidores com vínculo com a FURG, também poderão se
candidatar a um (1) teste para uma segunda língua: espanhol, francês ou inglês (ver Edital de
Nivelamento de espanhol, francês e inglês). Os candidatos estrangeiros sem vínculo com a FURG
poderão se candidatar unicamente ao teste para os Cursos Regulares de Língua Portuguesa para
Estrangeiros.
 
5 - DAS INSCRIÇÕES
 
As inscrições 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 9 de fevereiro de 2021
(09:00:00) até 11 de fevereiro de 2021 (18:00:00).
Caso o número de candidatos(as) aprovados(as) no teste de nivelamento ultrapasse o número de vagas
previsto para a turma, a seleção seguirá a ordem de inscrição no SINSC (www.sinsc.furg.br).
 
6 - DA DATA DO TESTE
 

Língua Data Horário Local

Português Língua Estrangeira
/ Adicional 12/02/2021 12h às 22h

Na manhã do dia 12/02/2021, os(as)
candidatos(as) receberão o link para
acessar o formulário do teste on-line
no endereço de e-mail cadastrado no
momento da inscrição no SINSC.

 
 
7 - DOS RESULTADOS
 
Em 17 de fevereiro de 2021, via sistema FURG, os(as) candidatos(as) inscritos(as) receberão
informações sobre a situação de inscrição: 1. Selecionado(a), 2. Suplente. A lista com os(as)
candidatos(as) selecionados(as) e seus respectivos níveis, acrescida dos 10 primeiros suplentes, também
será publicada nos endereços eletrônicos www.ila.furg.br e www.cele.furg.br no dia 17 de fevereiro de
2021.
Em caso de desistência da vaga, os(as) candidatos(as) suplentes serão chamados de acordo com a ordem
de inscrição no SINSC.
 
8 - DA CONFIRMAÇÃO DA MATRÍCULA
 
O(a) candidato(a) selecionado(a) no teste de nivelamento e encaminhado(a) para turmas de níveis
superiores ao nível A.1.1. receberá, no endereço de e-mail cadastrado no SINSC, formulário solicitando
que confirme interesse pela vaga durante o período de 17 de fevereiro de 2021 até 19 de fevereiro de
2021. O não encaminhamento de resposta ao formulário implicará no abandono da vaga.
Caso, no teste, seja recomendado iniciar o curso nos níveis A.1.1. ou A.1.2. do Curso Regular de
Português, o(a) candidato(a) deverá concorrer a uma vaga nessas turmas. Nesse caso, o(a) candidato(a)
deverá consultar o Edital de Vagas Novas para os Cursos Regulares de Português, a ser publicado em
10 de fevereiro de 2021.
 
Outras informações sobre os cursos em andamento (turmas, horários e salas) podem ser solicitadas na
secretaria do CELE (ila.cele@furg.br) ou encontradas no endereço eletrônico www.cele.furg.br.
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9 – DO CALENDÁRIO DE AULAS 2020/2
 
 

CALENDÁRIO DE AULAS SÍNCRONAS DE PORTUGUÊS – CELE 2020/2    

 Fevereiro Março Abril Maio Junho Feriados
QUA. 24 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 28 5, 12, 19, 26 2, 9 21/04

 
 
Rio Grande, 08 de fevereiro de 2021.

 
Profª. Drª. Elaine Nogueira da Silva

Diretora do ILA - Instituto de Letras e Artes
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