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EDITAL PARA O CURSO DE EXTENSÃO EM LÍNGUA INGLESA, LÍNGUA PORTUGUESA, ORATÓRIA, LÍNGUA 

LATINA E TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO. 
 
 

A Faculdade Sete de Setembro – FASETE, credenciada a funcionar como Instituição de Ensino Superior através da Portaria/MEC n.º 
206/2002 – DOU. 29/01/2002, por este edital e em conformidade com seu Regimento, torna público a sua comunidade acadêmica as 
inscrições para os Cursos de Extensão em Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Oratória, Língua Latina e Tecnologia da Educação de 
acordo com as orientações a seguir: 
 

I. NÚMERO DE VAGAS: 10 (dez) a 20 (vinte) alunos por turma. 

 

II. DURAÇÃO DO CURSO: Os cursos tem duração de 1 (um) semestre letivo, com carga horária de 40 horas/aula, para cada 

curso, com exceção de Língua Latina que são 20 horas.  

 

III. DO VALOR DO CURSO: O valor de cada curso, correspondente a um semestre letivo, será efetuado em três parcelas de R$ 

25,00. A primeira corresponderá à matrícula e será paga no período destinado à mesma, mencionado no item IV deste edital. 

As outras duas mensalidades serão efetuadas até o dia trinta dos meses de: abril e maio. Dessa  forma, o valor total do semestre 

é de R$ 75,00. No valor do curso, não está incluído o material didático. 

 

IV. DA MATRÍCULA: A matrícula dos alunos será feita de 1º a 05 de março de 2010, no Protocolo Geral da FASETE, das 13:00 

às 16:30 e das 18:30 às 21:30. Cada candidato deverá preencher uma Ficha de matrícula. 

 

V. DOS PRÉ-REQUISITOS: São pré-requisitos obrigatórios: 

a) Caso seja aluno da FASETE, deve estar atualizado com suas obrigações financeiras (mensalidades) junto à Instituição; 

b) Ter disponibilidade de tempo para o turno pleiteado na ficha de inscrição; 

c) Aluno da FASETE deve se inscrever para o turno oposto à graduação em que  se encontra matriculado; 

d) O  curso de oratória será aos sábados. 

 

VI. DO PERFIL DAS TURMAS DO CURSO DE LÍNGUA INGLESA:  
Para alunos iniciantes: Os alunos do primeiro nível, a princípio, não terão que fazer uma prova para aferir seu grau de 

conhecimento da língua inglesa. Só farão uma prova escrita, de caráter eliminatório, caso o número de alunos inscritos 

ultrapasse o limite por turma. 

Para alunos veteranos: Os alunos veteranos só poderão se matricular no período seguinte após a publicação dos resultados no 

qual constará a aprovação ou conservação do cursista na respectiva etapa.  

 
VII. DA COMPOSIÇÃO DAS TURMAS: 

• As turmas serão compostas pelos primeiros 20 matriculados para seus respectivos cursos e horários. Caso haja prova 

de seleção devido ao número de alunos superior à quantidade de vagas oferecidas, serão classificados os primeiros 20 

alunos melhores colocados na prova.  

• O curso de oratória tem como público alvo os acadêmicos de todos os cursos e a comunidade em geral. 

• O curso de Tecnologia da Educação tem como público alvo o 8º Período de Letras. 

• Os demais cursos também são oferecidos à comunidade em geral. 

 

VIII. DO INÍCIO E TÉRMINO DO SEMESTRE LETIVO: O primeiro semestre letivo de 2010 começará no dia 15 de março e 

encerrará no dia 18 de junho. 
 

Secretaria Geral da Faculdade Sete de Setembro, 
Em Paulo Afonso, 08 de fevereiro de 2010. 

 

 
 

 
 

Visto. De acordo. Publique-se. 

 

Josmarina Maria Dantas Cavalcante 
Secretária 

 

Jacson Gomes de Oliveira 
Diretor Acadêmico 


