
 
 

EDITAL DE MATRÍCULA PARA O CURSO DE LIBRAS - 1º SEMESTRE DE 2019 
 
 

MATRÍCULAS CURSO DE LIBRAS NÍVEL 2 e NÍVEL 3 - a partir de 10h do dia 25/02/2019 no site: 
www.portalfadesp.org.br (Acessar o site utilizando os navegadores Chrome e Firefox) 

 
2º nível: 25/02/2019 a 28/02/2019 
3º nível: 25/02/2019 a 28/02/2019 
 
*** A matrícula deve ser paga até o dia do vencimento, indicado no boleto bancário. Após essa data, a 
matrícula que não for confirmada será cancelada, conforme previsto no Edital. 
***Turma com menos de 20 alunos será cancelada e a taxa de matrícula devolvida integralmente. 
 
INVESTIMENTO DO CURSO: 
O valor do Curso total é de R$ 390,00 por semestre: 03 parcelas de R$130,00  
 
Das disposições gerais: 

1) O aluno inadimplente não terá direito à renovação de sua matrícula. 
2) É de inteira responsabilidade do aluno, certificar-se de que foi aprovado no nível anterior antes de 

efetuar a sua matrícula.  
3) Só poderão se inscrever nos níveis 2 e 3 alunos que cursaram nível 1 e nível 2 nos CLLE. 
4) A frequência mínima exigida é de 75% da carga horária total do curso. A excedência do limite de 

faltas implica em reprovação por falta.  
5) Em caso de desistência do curso, o aluno deverá solicitar cancelamento do curso, via protocolo 

do CLLE a fim de não gerar cobranças indevidas. 
6) Em caso de desistência no primeiro mês do curso, o aluno poderá solicitar, via protocolo do 

CLLE, devolução de 50% da 1ª parcela desde que o faça até a segunda aula do curso. 
7) Não será permitida a matrícula de alunos que não tem Ensino Médio completo. 
8) Vencimento dos boletos para o dia 10 de cada mês. 
 

 

       *Todas as matrículas deverão ser feitas no site: www.portalfadesp.org.br 
 

INÍCIO DAS AULAS: 12/03/2019  
Turmas: Nível 2: Terças das 13:30 às 16:30h  

                 Nível 3: Quintas das 13:30 às 16:30h 
                
 

Contatos: 3201-7524 / www.cursoslivresonline.com.br/ www.portalfadesp.org.br/cursoslivres@ufpa.br / 
www.clleufpa.wix.com/cursoslivres. 
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