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ANEXO 1 
 

Reserva de Vagas Período de Inscrições Curso Objetivos  
 

Vagas 
Ampla 
Concor 
rência 

Pretos,  
pardos e 
indígenas 

Deficientes 

Período de 
realização 

Dias/Horários 

Pré-requisitos/Público- 
Alvo 

Modalidade/Carga 
Horária 

 

17 6 1    Francês  
Básico 1 
T2/2020 

O curso objetiva proporcionar conhecimentos 
básicos da língua francesa, bem como: 
- Compreender e usar expressões familiares e 
cotidianas, assim como enunciados muito 
simples, que visam satisfazer necessidades 
concretas; 
- Apresentar-se e apresentar outros a partir de 
informações sobre o seu cotidiano; 
-Fazer perguntas e dar respostas sobre aspectos 
pessoais; 
- Comunicar de modo simples e objetivo. Total de Vagas: 24 

02/03/2020 a 
25/05/2020        

O curso 
acontecerá às 

segundas e 
quartas-feiras, 

das 11h45min às 
13h15min. 

Interessados na língua 
francesa a partir de 15 
anos de idade. 
 

34h 
Curso Presencial, com 

aulas às segundas e 
quartas-feiras, no 
período matutino. 

Inscrições: 
06 a 21/02/2020  

 
Lista de Classificação:  

28/02/2020 
 

Início do Curso: 
02/03/2020 

17 6 1    Francês  
Básico 1 
T3/2020 

O curso objetiva proporcionar conhecimentos 
básicos da língua francesa, bem como: 
- Compreender e usar expressões familiares e 
cotidianas, assim como enunciados muito 
simples, que visam satisfazer necessidades 
concretas; 
- Apresentar-se e apresentar outros a partir de 
informações sobre o seu cotidiano; 
-Fazer perguntas e dar respostas sobre aspectos 
pessoais; 
- Comunicar de modo simples e objetivo. Total de Vagas: 24 

 
03/03/2020 a 
26/05/2020        

O curso 
acontecerá às 

terças e quintas-
feiras, das 

13h15min às 
14h45min. 

 
 
 

 Interessados na língua 
francesa a partir de 15 
anos de idade. 
 

34h 
Curso Presencial, com 

aulas às terças e 
quintas-feiras, no 

período vespertino.  

Inscrições: 
06 a 21/02/2020  

 
Lista de Classificação:  

28/02/2020 
 

Início do Curso: 
03/03/2020 
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17 6 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Francês  
Básico 2 
T1/2020 

O curso objetiva proporcionar conhecimentos 
básicos da língua francesa bem como: 
- Fazer perguntas e dar informações sobre 
aspectos pessoais; 
- Descrever os seus costumes e atividades; 
- Falar sobre as suas preferências; 
- Falar sobre acontecimentos passados; 
- Comunicar de modo simples e conseguir lidar 
com situações cotidianas e concretas; 
- Pedir informações sobre produtos; 
- Fazer pedidos e compras em estabelecimentos 
comerciais; 
- Dar conselhos e dicas. 

Total de Vagas: 24 

02/03/2020 a 
25/05/2020        

O curso 
acontecerá às 

segundas e 
quartas-feiras, 

das 14h45min às 
16h15min. 

 
 
 
 

- Interessados na língua 
francesa a partir de 15 
anos de idade. 
 
- Ter concluído com 
aprovação o “Francês 
Básico I” OU apresentar 
conhecimentos básicos 
referentes ao “Francês 
Básico I”, comprovados 
em avaliação diagnóstica 
que está prevista para ser 
aplicada no dia 
27/02/2020, às 13h15min. 

34h 
Curso Presencial, com 

aulas às segundas e 
quartas-feiras, no 

período vespertino. 

Inscrições: 
06 a 21/02/2020  

 
Avaliação diagnóstica: 

27/02/2020 
 

Lista de Classificação:  
28/02/2020 

 
Início do Curso: 

02/03/2020 

17 6 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francês      
Básico 2 
T2/2020 

O curso objetiva proporcionar conhecimentos 
básicos da língua francesa bem como: 
- Fazer perguntas e dar informações sobre 
aspectos pessoais; 
- Descrever os seus costumes e atividades; 
- Falar sobre as suas preferências; 
- Falar sobre acontecimentos passados; 
- Comunicar de modo simples e conseguir lidar 
com situações cotidianas e concretas; 
- Pedir informações sobre produtos; 
- Fazer pedidos e compras em estabelecimentos 
comerciais; 
- Dar conselhos e dicas. 

 
Total de Vagas: 24 

03/03/2020 a 
26/05/2020 

O curso 
acontecerá às 

terças e quintas-
feiras, das 

10h15min às 
11h45min. 

- Interessados na língua 
francesa a partir de 15 
anos de idade. 
 
- Ter concluído com 
aprovação o “Francês 
Básico I” OU apresentar 
conhecimentos básicos 
referentes ao “Francês 
Básico I”, comprovados 
em avaliação diagnóstica 
que está prevista para ser 
aplicada no dia 
27/02/2020, às 13h15min. 

34h 
Curso Presencial, com 

aulas às terças e 
quintas-feiras, no 
período matutino. 

Inscrições: 
06 a 21/02/2020  

 
Avaliação diagnóstica: 

27/02/2020 
 

Lista de Classificação:  
28/02/2020 

 
Início do Curso: 

03/03/2020 

Caso haja vagas remanescentes nos cursos, após a data estabelecida no edital para as inscrições, poderemos continuar matriculando os alunos até as datas limites em cada curso (correspondente 
a 25% da carga horária de cada curso).   

 


