
   Troca de horário
Período: 14 de Janeiro a 28 de Março de 2018 (sem taxa).

Após o período será cobrada uma taxa de  R$ 25,00 por troca efetuada.
Qualquer alteração de horário/turma só terá validade mediante 
autorização emitida pela Secretaria. O aluno deverá apresentar-se na 
nova turma com o Comprovante de Troca de Turma.

   2ª chamada de provas
O sistema de avaliação dos Cursos de Línguas compreende 4 habilidades 
(oral, leitura, auditiva e escrita). O aluno que deixar de fazer a avaliação 
de uma ou mais dessas habilidades receberá o conceito “I” (insuficiente) 
e será reprovado automaticamente. Para os casos de ausência às avalia-
ções no prazo estabelecido no calendário de aulas, os alunos deverão 
fazer a prova em segunda chamada nas datas reservadas a seguir:

Data da 
avaliação 

Horários
Inscrição 
até o dia

1a  Avaliação 20/04/18 11h ou 18h30 19/04/18

2a Avaliação 30/05/18 10h ou 18h30 29/05/18

3a Avaliação 03/07/18 10h ou 18h30 02/07/18

Local de inscrição: Secretaria
Taxa: R$ 60,00  - Não há isenção da taxa e não fazemos inscrição 
por telefone.
A taxa de inscrição para os casos de ausência às avaliações em segunda 
chamada será de R$100,00. O aluno deverá formalizar a inscrição na 
secretaria e apresentar justificativa documentada.

   Autorização para reposição 
   de aulas faltadas
Emitida para alunos que eventualmente precisam ausentar-se por 
motivos de irregularidade de horário de trabalho (plantão, turno, 
escala, etc.).
Somente mediante comprovação, a Secretaria emite a Autorização para 
Reposição de Aulas em turmas alternativas, conforme andamento do 
Calendário de Aulas e disponibilidade de vagas.

Aulas às 2as 4as feiras

1a Avaliação: 28/03/2018

2a Avaliação: 14/05/2018

3a Avaliação: 25/06/2018

Aulas às 6as feiras

1a Avaliação: 23/03/2018

2a Avaliação: 18/05/2018

3a Avaliação: 29/06/2018

Aulas às 3as 5as feiras

1a Avaliação: 27/03/2018

2a Avaliação: 15/05/2018

3a Avaliação: 26/06/2018

Aulas aos sábados

1a Avaliação: 24/03/2018

2a Avaliação: 19/05/2018

3a Avaliação: 30/06/2018

Aulas às 2as e 4as feiras
Fevereiro 19 21 26 28
Março 5 7 12 14 19 21 26 28
Abril 2 4 11 16 18 23 25
Maio 2 7 9 14 16 21 23 28
Junho 4 6 11 13 18 20 25

Calendário de aulas 

Curso Turmas Limite de Faltas

EXTENSIVO
2as/4as e 3as/5as 8 dias/aulas de 1h30

6as e sábados 4 dias/aulas de 3h

05/04/2018 - Reservado para Proficiência (5ª feira)
*20/04/2018   – Reservado para 2ª chamada de provas (6ªf).
**30/05/2018  – Reservado para 2ª chamada de provas (4ªf).

Março
29 Quinta-feira Santa (5ªf)
30 Sexta-feira da Paixão (6ªf)

31 Sábado de aleluia

Abril

5 Sem aula (5ªf) Proficiência 
9 N.Sª da Penha (2ªf)

20 2ª chamada* (6ªf) Aula apenas matutino

21 Tiradentes (Sáb)
30 Sem aula (2ªf) Recesso 

Maio
1 Dia do Trabalho (3ªf)

30 Sem aula (4ªf) 2ª chamada**
31 Corpus Christi (5ªf)

Junho
1 Recesso (6ªf) sem aula

2 Recesso (Sáb) sem aula
22 Jogo do Brasil (6ªf) Aula apenas noturno
28 Proficiência (5ªf) sem aula

Recessos e Feriados

Aulas às 3as e 5as feiras

Fevereiro 15 20 22 27

Março 1 6 8 13 15 20 22 27

Abril 3 10 12 17 19 24 26

Maio 3 8 10 15 17 22 24 29

Junho 5 7 12 14 19 21 26

Aulas às 6as feiras

Fev. 16 23

Mar. 2 9 16 23

Abr. 6 13 20* 27

Mai. 4 11 18 25

Jun. 8 15 22* 29

Aulas aos sábados
Fev. 17 24

Mar. 3 10 17 24

Abr. 7 14 28

Mai. 5 12 19 26
Jun. 9 16 23 30

Avaliações
  Frequência às aulas
É obrigatória a frequência de 75% da carga horária total do curso no 
semestre (51 horas).
A excedência do limite de faltas (conforme quadro abaixo) implica em 
reprovação por falta. Atestados médicos e/ou declarações não abonam 
faltas, exceto os casos previstos em lei.
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* 20/04 - haverá aulas apenas para as turmas dos horários matutinos.
* 22/06 - haverá aulas apenas para as turmas dos horários noturnos.



 Interrupção do curso
O curso é interrompido automaticamente quando o boleto de 
matrícula não é pago na data de vencimento.

 Rematrícula após interrupção
O retorno aos cursos de línguas deverá obedecer os critérios a seguir 
e a rematrícula será feita conforme a disponibilidade de vagas nos 
horários ofertados: 

Tempo de afastamento O aluno só poderá matricular-se

Até 2 semestres no nível seguinte ao aprovado.

Por mais de 2 semestres após fazer o teste de nivelamento, 
conforme o resultado.

 

 Declarações e Históricos
A solicitação poderá ser feita via email (secretaria@clinguas.org.br) ou 
pessoalmente na secretaria do Núcleo de Línguas. Para retirá-los será 
necessário a apresentação de documento de identificação do aluno.

 Biblioteca - Empréstimos
Todos os alunos matriculados podem fazer empréstimos de materiais na 
Biblioteca do Núcleo de Línguas. No entanto, para realizar a rematrícula 
ou receber certificados, os alunos devem estar em dia com a devolução de 
materiais e pagamento de multas por atraso, quando for o caso. 

 Cópia de material didático 
 Direitos Autorais Lei 9.610/98 
É proibida a reprodução, total ou parcial, do material didático adotado no 
Núcleo de Línguas sem autorização prévia do autor. Qualquer burla aos 
direitos autorais implicará infringência ao disposto na legislação vigente, 
sendo responsabilizados todos os envolvidos no delito criminal.

 Acompanhamento 
 Pedagógico / Boletim 
O acompanhamento do desempenho dos alunos menores de 18 anos, 
matriculados nos cursos de inglês, é feito via BOLETIM. O documento 
estará disponível para consulta dos pais ou responsável no portal do 
aluno no site www.nucleodelinguas.ufes.br ou impresso na secretaria 
após as avaliações. O cadastro de senha no portal do aluno requer o 
número de matrícula e CPF. 

 Cancelamento de turmas
As turmas deficitárias, com número de alunos inferior a 13 (treze), 
estão sujeitas a  cancelamento. Os alunos de uma turma cancelada 
poderão ser transferidos para outro horário disponível, mediante 
autorização dos mesmos. Em última hipótese, será devolvido ao aluno 
o valor integral pago.

 Desistência do curso
Com restituição de valor pago: quando solicitado até 6 horas/aulas 
após o início da turma em que o aluno está matriculado, conforme 
quadro a seguir:

Turmas Limite para Solicitação

Sextas 26/02/2018

Sábados 26/02/2018

Terças e quintas 28/02/2018

Segundas e quartas 01/03/2018

• Procedimento: apresentação do boleto de matrícula devidamente 
quitado na Secretaria.
• Valor deduzido:  16,75%  do valor pago referentes a custos 
operacionais, acrescido do valor equivalente às horas de aulas 
ministradas até a data do pedido de restituição.
• Prazo para restituição: até 10 dias úteis a partir da data da solicitação, 
por meio de depósito bancário em conta informada pelo aluno.
• O valor pago não será repassado para semestres subsequentes.

 INFORMAÇÕES GERAIS
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Av. Fernando Ferrari, 514 - Campus Universitário de Goiabeiras - 

Vitória/ES - CEP: 29075-910
Telefones: (27) 4009-2880 / 2875 - Fax: (27) 4009-2879

E-mail: secretaria@clinguas.org.br
Site: www.nucleodelinguas.ufes.br

NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.


