
INSTITUTO DE LÍNGUAS (ILG) – UEM – CIPE

EDITAL no 27/2022 – ILG/PEC

A coordenação geral do Projeto de Prestação de Serviços ‘Cursos de Idiomas

para Públicos Específicos’ (CIPE) do Instituto de Línguas da Universidade

Estadual de Maringá, no uso de suas atribuições,

TORNA PÚBLICO

Os procedimentos para inscrição de alunos nas turmas iniciantes do projeto

‘Cursos de Idiomas para Públicos Específicos’ (CIPE).

1. Disposições Gerais

O projeto ‘Cursos de Idiomas para Públicos Específicos’ (CIPE) objetiva

ofertar cursos de idiomas não disponíveis na base regular do ILG, atendendo

assim um público mais amplo, como crianças e adolescentes. As aulas do

CIPE serão ministradas por professores-bolsistas graduandos da UEM, sob a

coordenação e supervisão pedagógica de professores do quadro efetivo do

ILG. As aulas deste semestre (02/2022) serão ministradas presencialmente

(exceto a turma on-line de Inglês para Profissionais 1), seguindo as orientações

e resoluções da instituição.

2. Procedimentos para Inscrição

2.1. Preencher e enviar o formulário de inscrição disponível no link

https://forms.gle/6Cp9mfm2uhZNWxXF7, optando pelo curso e horário

desejados (conforme item 4), entre as 00 h do dia 12 de julho e 23h59 do

dia 14 de julho de 2022. Formulários enviados antes ou após este período

não serão considerados.
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2.2. É de inteira responsabilidade do candidato e/ou responsável o

preenchimento integral do formulário, visto que formulários parcialmente

preenchidos, ou em branco, não serão considerados para efeito de

inscrição.

2.3. O preenchimento e envio do formulário não garante a vaga no curso

pretendido. Os inscritos serão selecionados para preenchimento das vagas

de acordo com a ordem de envio dos formulários.

2.3.1 Inscrições de estudantes com idade diferente daquela informada para o

curso pretendido não serão consideradas.

2.4. Aguardar edital com a lista de convocação dos selecionados para efetuar a

matrícula, a ser divulgado no dia 15 de julho de 2022, no site

www.ilg.uem.br/cipe

2.4.1 É de inteira responsabilidade do candidato e/ou responsável a

conferência do edital de convocação para matrícula, visto que a equipe do

projeto CIPE não entrará em contato via e-mail ou telefone para informar

sobre a convocação.

3. Cursos oferecidos, valores e carga-horária:

3.1 KIDS (crianças de 07 a 08 anos completos até 31/12/2022)

∙ R$ 525,00 por aluno filho de servidor (curso semestral)

∙ R$ 609,00 por aluno da comunidade externa (curso semestral) ∙

∙ 2 aulas semanais de 1h15min (3 horas/aula)

. Mínimo de 10 e máximo de 14 alunos

3.2. JUNIORS (crianças de 09 a 10 anos completos até 31/12/2022)

∙ R$ 525,00 por aluno filho de servidor da UEM (curso semestral)

∙ R$ 609,00 por aluno da comunidade externa (curso semestral) ∙

∙ 2 aulas semanais de 1h15min (3 horas/aula)
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. Mínimo de 10 e máximo de 15 alunos

3.3.  PRE-TEENS (alunos de 11 a 13 anos completos até 31/12/2022)

∙ R$ 609,00 por aluno filho de servidor da UEM (curso semestral)

∙ R$ 684,00 00 por aluno da comunidade externa (curso semestral) ∙

∙ 2 aulas semanais de 1h40min (4 horas/aula)

. Mínimo de 12 e máximo de 16 alunos

3.4 INGLÊS PARA PROFISSIONAIS (alunos a partir de 17 anos completos até
31/12/2022)

∙ R$ 609,00 por aluno servidor/filho de servidor/aluno da UEM (curso
semestral)

∙ R$ 684,00 00 por aluno da comunidade externa (curso semestral)

. 2 aulas semanais de 1h40min (4 horas/aula)

. Mínimo de 12 e máximo de 16 alunos

3.5 INGLÊS 40+ (alunos a partir de 40 anos completos até 31/12/2022)

∙ R$ 609,00 por aluno servidor/filho de servidor/aluno da UEM (curso
semestral)

∙ R$ 684,00 00 por aluno da comunidade externa (curso semestral)

∙ 2 aulas semanais de 1h40min (4 horas/aula)

. Mínimo de 12 e máximo de 16 alunos

3.6 LÍNGUA E CULTURA FRANCESA (alunos a partir de 15 anos completos
até 31/12/2022)

∙ R$ 609,00 por aluno servidor/filho de servidor/aluno da UEM(curso
semestral)
∙ R$ 684,00 00 por aluno da comunidade externa (curso semestral)
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∙ 2 aulas semanais de 1h40min (4 horas/aula)

. Mínimo de 12 e máximo de 16 alunos

3.7 A abertura das turmas está condicionada ao preenchimento do número

mínimo de vagas.

3.8 Os valores dos cursos serão divididos em três parcelas, pagas por boletos

bancários. O comprovante da primeira parcela deverá ser apresentado no

ato da matrícula, em julho de 2022; a segunda parcela terá vencimento em

20 de agosto de 2022; a terceira parcela terá vencimento em 20 de

setembro de 2022. Mais informações serão divulgadas no edital de

convocação para matrícula.

3.9 A aquisição do material didático (lista disponível em

http://www.ilg.uem.br/cipe/arquivos-cipe/material-didatico-cipe-02_2022.pdf) é

de inteira responsabilidade dos alunos e/ou responsáveis.

4. Turmas ofertadas e horários

4.1 KIDS 1:

Turma 1 – Segundas-feiras e quartas-feiras, das 10h30 às
11h45

4.2 JUNIORS 1:

Turma 1 – Segundas-feiras e quartas-feiras, das 15h20 às 16h35

4.3 PRE TEENS 1:

Turma 1 – Terças-feiras e quintas-feiras, das 15h20 às 17h

4.4 INGLÊS PARA PROFISSIONAIS 1:

Turma 1 – Terças-feiras e quintas-feiras, das 17h50 às 19h30

Turma 2 –  Sábados, das 8h30 às 12h

Turma ONLINE – Segundas-feiras e quartas-feiras, das 17h50 às 19h30
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4.5 INGLÊS 40+ (1):

Turma 1 – Sábados, das 8h30 às 12h

4.6 LÍNGUA E CULTURA FRANCESA 1

Turma 1 – Segundas-feiras e quartas-feiras, das 17h50 às 19h30

5. Matrículas

5.1 O edital de convocação para matrícula (1ª chamada) será divulgado no dia

15 de julho de 2022, no site www.ilg.uem.br/cipe, para efetivação da

matrícula nos dias 18 a 20 de julho de 2022. As matrículas serão feitas

online, conforme instruções a serem divulgadas no edital de convocação.

5.2 No caso do não preenchimento das vagas ofertadas, nova lista de

convocados será publicada no dia 21 de julho de 2022, no site

www.ilg.uem.br/cipe, para efetivação da matrícula em segunda chamada

com data a ser divulgada.

5.3 Novas convocações para matrícula poderão ser realizadas, no caso do não

preenchimento das vagas, por meio de editais publicados no site

www.ilg.uem.br/cipe.

5.4 As aulas terão início no dia 05 de agosto de 2022, de forma presencial

(exceto para a turma Inglês para Profissionais 1 turma ONLINE), conforme

as diretrizes da UEM. A manutenção das aulas presenciais está

condicionada às orientações do Comitê do Covid e portarias expedidas

pela instituição.

Maringá, 07 de julho de 2022.

Milena Paula de Oliveira Alonso
Coordenadora Geral do CIPE

Instituto de Línguas (ILG) - Universidade Estadual de Maringá
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