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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC

Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas
Divisão de Idiomas

EDITAL

Prorroga o prazo de inscrições e altera o
cronograma do processo seletivo do Curso de
Português para Falantes de Outras Línguas –
Módulo Intermediário I excepcionalmente por aulas
remotas com possibilidade de atividades ou
avaliações presenciais - Edital 30/2022.

A DIVISÃO DE IDIOMAS DO NÚCLEO EDUCACIONAL DE TECNOLOGIAS E LÍNGUAS (Netel) DA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições legais, torna
público o presente edital de prorrogação do prazo de inscrições e alteração do cronograma do
processo seletivo do CURSO DE PORTUGUÊS PARA FALANTES DE OUTRAS LÍNGUAS (CPFOL) –
MÓDULO INTERMEDIÁRIO I.

1. Prorrogar até às 12h00 de 16/05/2022 o período de inscrições do Edital nº 30/2022.
2. Alterar o cronograma do processo seletivo definido no item 8 do edital 30/2022, conforme
segue:

Período de inscrições e envio, para os(as)
candidatos(as) inscritos(as) na modalidade PcD,
do Laudo Médico para
idiomas.netel@ufabc.edu.br (item 4.6).

até às 12h00* de 16 de maio de 2022

Seleção dos candidatos e publicação do resultado
preliminar (item 6.1).

até às 18h00* de 23 de maio de 2022

Período de solicitação de recurso por e-mail (item
6.2).

até às 18h00* de 24 de maio de 2022

Análise dos recursos e publicação do resultado
final e da lista de espera no site do Netel (item
6.3).

até às 18h00* de 26 de maio de 2022

Período de chamada para matrícula e até às 23h59* de 31 de maio de 2022
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confirmação de interesse na vaga por e-mail (item
6.4).

(após esse período, não efetuada a
matrícula, os candidatos em lista de
espera serão convocados)

*horário de Brasília
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