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EDITAL Nº 003/2017 - NEEL

DIVULGA  OS  PROCEDIMENTOS  DE
MATRÍCULA PARA  O CURSO  BÁSICO  DE
ALEMÃO,  EM  CARÁTER  ESPECIAL,  NO
SEMESTRE  2016.2,  PELO  NÚCLEO  DE
ESTUDO E ENSINO DE LÍNGUAS (NEEL),
DO  DEPARTAMENTO  DE  LETRAS
ESTRANGEIRAS  (DLE),  DA
UNIVERSIDADE  DO  ESTADO  DO  RIO
GRANDE  DO  NORTE  (UERN)  E  DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A coordenação do Núcleo de Estudo e Ensino de Línguas – NEEL, do Departamento de
Letras Estrangeiras – DLE, da Faculdade de Letras e Artes – FALA, da Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte – UERN, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, torna público os
procedimentos de matrícula para o  Curso  Básico de Alemão oferecido  em caráter especial  pelo
NEEL, no semestre 2016.2, sem continuidade nos semestres subsequentes.

1 – DOS INTERESSADOS NO PROCESSO DE MATRÍCULA 

Os interessados em participar do Curso Básico de Alemão oferecido pelo Núcleo de Estudo
e Ensino de Línguas, no semestre 2016.2, podem ser discentes, docentes e funcionários da UERN
ou interessados da comunidade externa, todos intitulados como público-alvo do NEEL, conforme o
anexo da resolução nº 20/2004 – CONSEPE, que aprova o regulamento interno do NEEL. O curso
será ofertado no Campus Central, em Mossoró-RN, respeitando-se o número mínimo e máximo de
vagas para a turma, conforme descrito abaixo:

Curso Número mínimo Número máximo

Curso Básico de Alemão 16 alunos 22 alunos

 

2 – DAS MATRÍCULAS 

2.1 Antes de efetuar a matrícula, o interessado deverá conhecer o teor do presente edital, disponível
no site da UERN (www.uern.br) e, também, na secretaria do NEEL somente para consulta.
2.2  A matrícula  implicará  o  conhecimento  das  normas  estabelecidas  neste  edital  e  sua  total
aceitação, não podendo os interessados alegar desconhecimento do seu conteúdo.
2.3 Antes de realizar a matrícula, o interessado deverá efetuar  pré-matrícula, preenchendo uma
ficha de inscrição na secretaria do Núcleo de Estudo e Ensino de Línguas – NEEL, localizado na
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Faculdade de Letras e Artes – FALA, no Campus Central da UERN, no período de 19 a 24 de abril
de 2017, nos horários das 07h30min às 10h30min, das 13h30min às 16h30min e das 19h30min
às 21h30min.
2.4 Para que o curso seja efetivamente ofertado, é necessário que pelo menos 16 alunos realizem a
pré-matrícula, no período indicado em 2.3. Somente após a confirmação oficial da oferta do curso
pela coordenação do NEEL, os interessados deverão realizar a matrícula em caráter definitivo. 
2.5 A informação oficial  sobre a  oferta  ou não do  Curso  Básico de  Alemão será divulgada na
secretaria do NEEL e também no site da UERN no dia 25 de abril de 2017.
2.6 A matrícula deverá ser efetuada presencialmente na secretaria do Núcleo de Estudo e Ensino de
Línguas – NEEL, localizado na Faculdade de Letras e Artes – FALA, no Campus Central da UERN,
no período de 27 a 28 de abril de 2017, nos horários das 07h30min às 10h30min, das 13h30min
às 16h30min e das 19h30min às 21h30min.
2.7 O valor da inscrição do curso oferecido pelo NEEL é de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais)
para todos os interessados. Esse valor somente deverá ser pago no período de matrícula.
2.8 Os interessados deverão trazer obrigatoriamente uma foto 3x4 recente, documento oficial de
identidade, CPF e o comprovante original de depósito com identificação do nome do interessado ou
transferência bancária.
2.9 Não será aceita matrícula condicional, realizada fora dos prazos oficiais divulgados por este
edital, via postal, fax ou correio eletrônico, nem sem a entrega de toda a documentação exigida.
2.10 O depósito somente poderá ser realizado por transferência bancária ou diretamente no caixa
(que não é o caixa eletrônico).  Não serão aceitos depósitos realizados através de envelope. No
caso de depósito, recomenda-se que seja realizado com um funcionário do banco, em um dos caixas
internos da agência. No comprovante de depósito deverá constar o NOME DO DEPOSITANTE.

DADOS BANCÁRIOS PARA O DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA
CNPJ: 21.212.556/0001-11
Caixa Econômica Federal

Agência: 2380 
Operação: 003

Conta corrente: 3020-9
FAVORECIDO: FUNCITERN – NEEL

2.11 O pagamento por transferência bancária ou depósito identificado só poderá ser realizado no
período de 26 a 28 de abril de 2017.
2.12 Depósitos ou transferências bancárias realizadas fora dos prazos estabelecidos neste edital não
são de responsabilidade do NEEL. As datas oficiais e reconhecidas para todo processo de matrícula
são as divulgadas por meio do presente edital.
2.13 Se o interessado se sentir prejudicado financeiramente ao que se refere no subitem anterior,
deverá preencher um requerimento dirigido à coordenação do NEEL para que se resolva o caso.
Não haverá, entretanto, garantia de matrícula após a análise da situação apresentada.
2.14 Não haverá concessão de bolsas para o Curso Básico de Alemão ofertado em caráter especial
pelo NEEL no semestre 2016.2.  
2.15  Se  o  interessado  não  puder  comparecer  para  a  realização  da  matrícula,  poderá  se  fazer
representar por procurador, desde que esse esteja munido de instrumento particular de procuração
que permita  a  realização da  matrícula,  acompanhado do documento  oficial  de  identificação do
procurador, para arquivamento no cadastro do aluno.

3 – DOS FATOS APÓS A MATRÍCULA

3.1 O aluno,  ao se matricular  no NEEL, concorda que apresenta as condições necessárias para
assistir às aulas até o final do curso.



3.2 NÃO HAVERÁ REEMBOLSO do valor da matrícula.
3.3 Ao final do curso será emitido certificado de conclusão. O prazo de entrega dos certificados é de
até 30 dias após o término do curso.
3.4 Ao se inscrever no curso no período da pré-matrícula, o aluno deverá estar ciente de que há a
possibilidade de que a turma não se forme por não apresentar o número mínimo de alunos.

4 – DO CURSO

4.1 O Curso Básico de Alemão ocorrerá no horário das 18h50min às 22h20min.
4.2 O Curso Básico de Alemão terá carga horária total de 60 horas/aula e será ofertado somente no
semestre  em curso,  2016.2.  Sendo um curso  ofertado em caráter  especial,  não  há  previsão  de
continuidade nos semestres subsequentes.
4.3 O certificado de conclusão do curso somente será emitido aos alunos que  frequentarem pelo
menos 75% da carga horária total.

5 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 As aulas do curso iniciarão no dia 04 de maio de 2017.
5.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Núcleo de Estudo e Ensino de Línguas
da UERN, nos horários de funcionamento do NEEL. 

 
Mossoró – RN, 10 de abril de 2017.

                                             _____________________________________
Prof. Dr. Nilson Roberto Barros da Silva

Coordenador do Núcleo de Estudo e Ensino de Línguas – NEEL/DLE/FALA

Portaria nº 0466/2016 – GR/UERN
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ANEXO I 

CALENDÁRIO

Tabela 1 

DATA MÊS HORÁRIO* ATIVIDADES

19 a 24 Abril A, B e C Período de pré-matrícula

25 Abril B Divulgação da informação oficial sobre a oferta ou não
do curso

27 e 28 Abril A, B e C Período de matrícula

04 Maio - Início das aulas

Horários:*

A – 07h30min às 10h30min
B – 13h30min às 16h30min
C – 19h30min às 21h30min
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ANEXO II

PROGRAMA GERAL DO CURSO BÁSICO DE ALEMÃO OFERECIDO EM CARÁTER
ESPECIAL

Encontro 
(18h50min às 22h20min)

Gramática Vocabulário

1
04/05/2017 (quinta-feira)

- pronomes interrogativos
- usar o tratamento formal /  tratar alg. 
sem formalidade

- saudação 
- apresentar-se
- procedência

2
05/05/2017 (sexta-feira)

- alfabeto
- pronomes pessoais
- conjugação

- chamada telefônica

3
08/05/2017 (segunda-feira)

- pronomes possessivos
- pronomes pessoais
- preposição “aus” (de)

- como vai?
- família
- domicílio

4
11/05/2017 (quinta-feira)

- conjugação
- preposição “in” (em)

- números 0 - 20
- preencher um formulário

5
12/05/2017 (sexta-feira)

- perguntas 
- artigo definido/indefinido

- bebida e comida
- compras

6
15/05/2017 (segunda-feira)

- plural/singular
- conjugação

- números 21 - 100
- preços, pesos, unidades
- preferências (gosto de…)

7
17/05/2017 (quarta-feira)

- artigos
- advérbios / adjetivos
- pronomes pessoais

- procurar lugar
- apartamento / móveis
- cores

8
18/05/2017 (quinta-feira)

- conjugação - números 101 - 1.000.000
- ler: artigo de jornal
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9
19/05/2017 (sexta-feira)

- verbos separáveis
- conjugação

- horário
- atividades cotidianas
- dias da semana

10
22/05/2017 (segunda-feira)

- estrutura textual
- preposições

- rotina diária

11
25/05/2017 (quinta-feira)

- caso acusativo - tempo livre

12
26/05/2017 (sexta-feira)

- conjugação - tempo e previsão do tempo
- estações do ano

13
29/05/2017 (segunda-feira)

- verbos modais - habilidades e intenções

14
01/06/2017 (quinta-feira)

- presente perfeito - atividades e eventos na 
passada

15
02/06/2017 (sexta-feira)

Festa da conversação alemã Festa da conversação alemã
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