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UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E AGRÁRIAS 

COLÉGIO AGRÍCOLA “VIDAL DE NEGREIROS” 
PROGRAMA DE EXTENSÃO DO CCHSA/CAVN 

 
EDITAL 01/2018 

 
 A Coordenação do Núcleo de Pesquisa e Ensino de Línguas – NUPEL do CCHSA, no uso de suas 
atribuições, torna pública e estabelece as normas do processo seletivo para o preenchimento de 
vagas para os Cursos de Línguas no primeiro semestre deste ano de 2018. 
 

1. DAS LÍNGUAS OFERTADAS 
 
Serão ofertadas as seguintes línguas, nos seguintes dias e horários: 
 

 Inglês Elementar: Terças-feiras às 9h00 

 Inglês Básico: Quintas-feiras às 14h00 

 Espanhol Básico: Quartas-feiras às 9h00 

 Inglês para Proficiência: Quintas-feiras às 10h00 

 Francês Básico: Quartas-feiras às 19h00 

 LIBRAS: Terças-feiras às 14h00 
 

2. DO NÚMERO DE VAGAS 
 

2.1 As Turmas terão um limite de 20 alunos por turma; 
2.2 Está assegurada a matrícula dos alunos antigos de Inglês Básico I em Inglês Básico II, de 

acordo com o novo horário de funcionamento da Turma; 
2.3 As vagas serão distribuídas conforme as categorias abaixo elencadas, podendo estas 

serem intercambiadas, caso as vagas de determinada categoria restem remanescente. 
 

 Servidor Docente do CCHSA – 05 vagas para cada idioma;  
 Servidor Técnico Administrativo do CCHSA – 05 vagas para cada idioma; 
 Alunos do CCHSA/CAVN – 05 vagas para cada idioma; 
 Público externo ao CCHSA – 05 vagas para cada idiomas; 
 

3. DA CERTIFICAÇÃO 
 

Serão certificados apenas os alunos que comprovadamente apresentarem frequência às aulas 
igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento). 

 
4. DAS INSCRIÇÕES 
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As inscrições serão realizadas de 01 a 09 de março de 2018, por meio de preenchimento do 
formulário em anexo (Anexo I) e envio para o seguinte endereço eletrônico (e-mail): 
nucleodelinguas@cchsa.ufpb.br, com título “Inscrição 2018 de XXXXXX (nome do candidato)”. O 
documento de inscrição está disponível no sítio eletrônico do CCHSA e do CAVN. Todos os arquivos 
devem ser enviados em formato Portable Document Format (pdf). 
 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
A seleção será baseada nas razões apresentadas pelos candidatos no formulário de inscrição, 

conforme a relevância para sua vida profissional, acadêmica ou pessoal. Além disso, será observada 
a ordem de inscrição. 

 
6. DO RESULTADO DA SELEÇÃO:  

 
O resultado da seleção será divulgado no mural e sítio eletrônico do CCHSA e do CAVN – Campus III 
da UFPB, bem como enviado para o e-mail pessoal dos candidatos. 
 
MATRÍCULA: Automática  

INÍCIO DAS AULAS: 12/03/2018  

DURAÇÃO DO CURSO: 60 horas-aula 

LOCAL: Bloco de Aulas Prof. Alcides Marcelino, CCHSA – UFPB (situado por trás do prédio da Direção, 

próximo à Biblioteca Setorial e ao Restaurante Universitário). 

 
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 Não há obrigatoriedade de preenchimento da totalidade de vagas; 
 

 A divulgação do resultado final indicará apenas os nomes dos candidatos aprovados; 
 

 Os casos omissos neste Edital serão apreciados pela Coordenação, bem como pelas instâncias 
superiores desta instituição de ensino. 
 

  
 

Bananeiras, 01 de março de 2018.  
 
 
  

Ms. Gualberto Targino Praxedes 
Coordenador do NUPEL/CCHSA 

 
 
 

 

 

 


