INFORMATIVO DO CURSO DE INGLÊS PARA ADOLESCENTES E
ADULTOS
2º Semestre Letivo de 2018

Matrículas e rematrículas:

a partir do dia 06 de agosto.

Inscrições para as provas de nivelamento:

até dia 15 de agosto, quarta-feira, às 18h00.

Data e horário das provas de nivelamento:

17 de agosto, sexta-feira, às 17h10.

Horário de atendimento da Secretaria do CEMAR:
de 06 a 10 de agosto: de 13h00 às 17h00.
a partir de 13 de agosto: de 09h00 às 12h00 e de 13h00 às 18h00.
Valor da prova de nivelamento:

R$ 30,00 (trinta reais).

Valor da semestralidade do curso:

R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais).

Data de início das aulas:

20 de agosto.

I – Procedimentos para o cadastro, pagamento e efetivação da matrícula:
1- Procurar a Secretaria do Centro de Extensão de Mariana (CEMAR) para verificar a
disponibilidade de vaga na turma e horário de seu interesse, e para efetuar o cadastro
inicial;
2- Efetuar o depósito bancário (depósito identificado ou transferência em conta, na agência
do Banco do Brasil ou nos Correios) em nome da Fundação Educativa de Rádio e
Televisão Ouro Preto, agência 473-1 e conta corrente 60.984-6;
3- Comparecer à secretaria do CEMAR, no prazo de até 24 horas depois de efetuado o
cadastro inicial, munido do recibo de depósito solicitado no item 2 acima, para efetivação
da matrícula.
Obs.:
1- Caso não haja o comparecimento à Secretaria do CEMAR para efetivar sua matrícula
no prazo de 24 horas após o cadastro inicial, sua vaga será automaticamente
disponibilizada para outro aluno.
2- A Coordenação do PLA e a Secretaria do CEMAR não se responsabilizam pelos
procedimentos que não atendam aos passos 1, 2 e 3 acima.

II - Documentação obrigatória para efetivação da matrícula:
Alunos novatos:

comprovante original do depósito bancário, cópia de carteira de
identidade, de CPF e de comprovante de residência.

Alunos veteranos:

comprovante original do depósito bancário e cópia de comprovante
de residência (caso haja alteração de endereço).

III - Livro didático utilizado no curso:
RICHARDS, Jack C. Interchange 4th edition. Cambridge: Cambridge University Press,
2013. (livro-texto, caderno de exercícios e CD).
Módulos: Introdutórios 1 e 2: volume Intro; Básicos 1 e 2: volume 1; Básicos 3 e 4: volume
2.
Observações Importantes:
1. Para os alunos menores de 18 anos, os documentos para efetivação da matrícula devem ser do
responsável, além dos documentos do próprio aluno.
2. A idade mínima para efetivação da matrícula do aluno no curso é de 14 (quatorze) anos.
3. A efetivação da matrícula poderá ser feita pessoalmente ou por procuração particular. Não serão
efetivadas as matrículas cujos alunos não apresentarem toda a documentação necessária.
4. Para participação na Prova de Nivelamento, o candidato deverá apresentar o comprovante de
depósito bancário até o dia 15 de agosto (quarta-feira), até às 18h00, na Secretaria do CEMAR, e
apresentar documento de identificação pessoal com foto, no dia e horário da prova.
5. Não é permitida a utilização de livro-didático xerocado e somente é utilizada a versão original
impressa. Além disso, seu uso é individual.
6. A aquisição do livro-didático impresso (em livrarias ou online) fica a critério de cada aluno(a), e já
deve ser feita IMPRETERIVELMENTE para a primeira semana de aulas.
7. As aulas do curso geralmente funcionam à tarde, 2 (duas) vezes por semana: segundas e quartas
ou terças e quintas, de 17h10 às 18h50, no ICHS.
8. Qualquer das turmas previstas somente será efetivamente aberta se houver um número mínimo
de 7 (sete) alunos inscritos.
9. A sequência de níveis dos cursos e a manutenção de horários das turmas não é garantida, em
função de repasse de subsídios da PROEX/UFOP e da disponibilidade de espaço físico, além de
professores-estagiários para ministrar as aulas.

Mariana, julho de 2018.
Prof. Sérgio Elias – Coordenador

