FICHA DE INSCRIÇÃO 2018.2
NÚCLEO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS CAMPUS ITAPERI
NOME: __________________________________________________________
CURSO: _________________________________________________________
DAS INSCRIÇÕES
1. O candidato deverá comparecer ao local das inscrições no período 02 de maio a 08 de junho de 2018, de
segunda à sexta, de 9h às 12h ou de 14h às 20h (nas sextas de 14h às 18h), ou aos sábados de 08h às 15h,
na secretaria do curso. No ato da inscrição, é necessária a entrega dos seguintes documentos:
a) Comprovante original de pagamento no valor de R$50,00 (cinquenta reais).
b) Ficha de inscrição devidamente preenchida.
2. No ato da inscrição presencial, o candidato receberá o Comprovante de Solicitação de Inscrição, que lhe dará
acesso à prova.
3. Após a entrega do formulário de Solicitação de Inscrição, não será permitida a troca de opção de língua nem
turma.
DA PROVA
1. A prova será aplicada no dia 07 de julho de 2018 das 9h às 12h, no Campus do Itaperi da UECE, na sede do
Núcleo de Línguas Itaperi.
DO RESULTADO
1. O gabarito será divulgado no dia 09 de julho de 2018 no site uece.br/nucleodelinguasitaperi.
2. O resultado será divulgado no dia 16 de julho de 2018 no mesmo site.
DAS MATRÍCULAS
1. A matrícula dos aprovados no teste será realizada presencialmente na secretaria do Núcleo de Línguas, de 16
a 19 de julho de 2018.
2. Para efetuar a matricula, o candidato deverá apresentar a cópia do documento de identidade, CPF e uma foto
3x4, juntamente com o comprovante de pagamento da matrícula. O pagamento deverá ser realizado através
de depósito na boca do caixa ou transferência nominal. OBS: NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO POR
ENVELOPE.
3. Para a formação de turma é necessário ter, no mínimo, 15 alunos matriculados.
PAGAMENTO DO CURSO - SEMESTRE
• PARCELADO: MATRÍCULA = R$ 100,00 + 4 parcelas de R$ 50,00
• À VISTA:
Matrícula + parcelas: R$ 250,00

AGÊNCIA: 0649-1

CC: 44728-5

BANCO BRADESCO
CNPJ: 00.977.419/0001-06

IEPRO/NÚCLEO DE LINGUAS

FICHA DE INSCRIÇÃO – 2018.2
NOME (LETRA DE FORMA) ________________________________________________________
E-MAIL: ________________________________________________________________________
TELEFONE FIXO: ________________________

CELULAR: _____________________

CURSO ________________________________________________________________________
É PORTADOR DE ALGUMA NECESSIDADE ESPECIAL? ( ) SIM ( ) NÃO
SE SIM, QUAL? _________________________________________________________

ASSINATURA DO ALUNO(A): _______________________________________________________
FORTALEZA, ____DE _______________ DE 2018.

