MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas - Netel

EDITAL Nº 010/2019

Prorrogação de inscrições para o processo seletivo
para Curso de Português para Falantes de Outras
Línguas – CPFOL – Módulo Intermediário I
Campus Santo André
O NÚCLEO EDUCACIONAL DE TECNOLOGIAS E LÍNGUAS DA FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC, no uso de suas atribuições legais, torna pública a
prorrogação do período de inscrições para o processo seletivo de acesso p a r a o CURSO DE
PORTUGUÊS PARA FALANTES DE OUTRAS LÍNGUAS (CPFOL) – MÓDULO
INTERMEDIÁRIO I – CAMPUS SANTO ANDRÉ.
Os interessados poderão inscrever-se até as 12 horas do dia 28/08/2019. O edital e o link para
inscrição no processo seletivo estão disponíveis em:
http://netel.ufabc.edu.br/noticias/curso-de-portugues-para-falantes-de-outras-linguas-cpfolmodulo-intermediario-i
Nessa edição do curso, poderão candidatar-se:
·
·
·
·

·

Falantes de outras línguas nativas (que não tenham o português como primeira língua)
presentes no banco de dados da Divisão de Idiomas em português nos níveis
correspondentes ao módulo ofertado até 16 de agosto de 2019.
Candidatos que declarem disponibilidade total para o acompanhamento do curso no
ato da inscrição;
Candidatos membros da comunidade acadêmica da UFABC (discentes, servidores,
estagiários, trabalhadores de empresas terceirizadas ou fundações);
Caso haja necessidade de desempate nestas categorias, serão priorizados candidatos
na seguinte ordem: discentes de mobilidade internacional regularmente matriculados
na graduação da UFABC; discentes regularmente matriculados na pós-graduação da
UFABC; discentes regularmente matriculados na extensão da UFABC; estagiários,
funcionários das empresas terceirizadas ou fundações que atuam na UFABC;
servidores;
Candidatos concluintes do Curso de Português para Falantes de Outras Línguas –
CPFOL – Pré-Intermediário II em 2018 e 2019;
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·
·
·

Candidatos presentes no banco de dados da Divisão de Idiomas em português nos
níveis correspondentes ao módulo ofertado até 16 de agosto de 2019.
Candidatos não desligados das edições anteriores de cursos de idiomas ofertados por
esta Divisão por faltas ou pedido de desligamento a partir de janeiro de 2015.
Em caso de empate, será selecionado o candidato com mais idade.

Em decorrência da prorrogação, o cronograma do processo seletivo passa a ser o seguinte:
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
Período de inscrições

Até 12h00 de 28 de agosto de 2019

Seleção dos candidatos

De 12h00 de 28 de agosto a 12h00 de 30 de
agosto de 2019

Publicação do resultado parcial

Até 18h00 de 30 de agosto de 2019

Período de solicitação de recursos por e-mail De 30 de agosto a 12h00 de 03 de setembro de
2019
Análise dos recursos

De 12h00 de 03 de setembro a 12h00 de 04 de
setembro de 2019

Publicação do resultado final no site do Até 18h00 de 04 de setembro de 2019
NETEL
Publicação da lista de espera em ordem de A partir do dia 06 de setembro de 2019
classificação dos candidatos

Santo André, 23 de agosto de 2019.

Janaina Gonçalves
Chefe da Divisão de Idiomas
Portaria da Reitoria nº 634, de 11 de julho de 2019
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