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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES 

INSTITUTO DE LETRAS 
NÚCLEO DE EXTENSÃO 

LICOM / LÍNGUAS PARA A COMUNIDADE 

 

EDITAL PARA O PREENCHIMENTO DAS VAGAS DISPONÍVEIS DOS NÍVEIS 02 E 03 NOS 

CURSOS DE LÍNGUAS PARA COMUNIDADE (LICOM/PLIC) 2020.1 POR PROVA DE 

NIVELAMENTO 

 

A Direção do Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

torna públicas normas, rotinas e procedimentos relativos à candidatura à prova 

de nivelamento dos cursos de Línguas Estrangeiras LICOM / PLIC 2020.1.  

 

1 - O LICOM 

 

O LICOM é um programa do Instituto de Letras e propõe cursos e oficinas de 

Português como língua materna, Grego Bíblico, Latim e Línguas Estrangeiras 

Modernas (Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano e Japonês). Esses cursos são 

ministrados por estagiários (alunos do Instituto de Letras), sob a coordenação e 

orientação de professores do Instituto. O Projeto Línguas para Comunidade (PLIC), 

vinculado ao Programa LICOM, inscreve-se dentro do projeto acadêmico do 

Instituto. Em seu viés extensionista, visa favorecer o acesso da comunidade à 

aprendizagem de Línguas Estrangeiras Modernas em nível básico e a sua 

atualização e ao aperfeiçoamento em Língua Portuguesa, incluindo-se ainda o 

ensino de Grego Bíblico e Latim para fins específicos. Apóia-se em dois eixos: a 

ampliação dos espaços de práticas docentes diversificadas e o oferecimento de 

cursos de boa qualidade à comunidade. 

 

2 - CURSOS E VAGAS DISPONÍVEIS 

 

O LICOM/PLIC oferece cursos de nível básico divididos em dois módulos. Cada um 

dos módulos compreende dois níveis, totalizando 4 semestres. 

 

2.1 - O LICOM/PLIC não garante a manutenção do horário das turmas de um 

semestre para o outro. 

 

2.2 - Os alunos classificados preencherão as vagas disponíveis nos níveis para os 

quais forem considerados habilitados. Durante o período de matrículas, as vagas 

serão preenchidas por ordem de acesso ao site. 

 

2.3 - Aos candidatos NÃO CLASSIFICADOS na prova de nivelamento não é 

assegurado o direito à vaga em turmas de nível 01. 

 



 2 

2.4 - As vagas dos níveis 02 e 03 dos cursos do PLIC 2020.1 serão distribuídas 

conforme a tabela a seguir. Novas vagas poderão ser ofertadas. 

 

CURSOS NÍVEL TURMAS / HORÁRIOS VAGAS 

ALEMÃO 

II 

T05 - 3ª e 5ª das 12h30 às 14h10 05 

T06 - 3ª e 5ª das 14h20 às 16h00 05 

T07 - Sábado das 09h00 às 13h00 05 

T08 - Sábado das 09h00 às 13h00 05 

III 
T09 - 3ª e 5ª das 14h20 às 16h00 05 

T10 - Sábado das 09h00 às 13h00 05 

ESPANHOL 

II 

T05 - 2ª e 4ª das 12h30 às 14h10 05 

T06 - 6ª das 12h30 às 16h00 03 

T07 - Sábado das 09h00 às 13h00 05 

III 

T08 - 6ª das 12h30 às 16h00 02 

T09 - Sábado das 09h00 às 13h00 02 

FRANCÊS 

II 

T04 - 3ª e 5ª das 12h30 às 14h10 03 

T05 - 3ª e 5ª das 14h20 às 16h00 03 

T06 - 6ª das 12h30 às 16h00 03 

T07 - 6ª das 12h30 às 16h00 03 

III 

T08 - 3ª e 5ª das 12h30 às 14h10 03 

T09 - 3ª e 5ª das 14h20 às 16h00 03 

T10 - 6ª das 12h30 às 16h00 03 

GREGO BÍBLICO 
II T02 - 6ª das 12h30 às 16h00 05 

III T03 - 6ª das 12h30 às 16h00 05 

INGLÊS 

II 

T04 - 3ª e 5ª das 14h20 às 16h00 03 

T05 - 6ª das 12h30 às 16h00 02 

T06 - Sábado das 09h00 às 13h00 05 

III 

T07 - 3ª e 5ª das 14h20 às 16h00 05 

T08 - 6ª das 12h30 às 16h00 0 

T09 - Sábado das 09h00 às 13h00 05 

ITALIANO 

II 

T05 - 2ª e 4ª das 14h20 às 16h00 05 

T06 - 6ª das 12h30 às 16h00 05 

T07 - Sábado das 09h00 às 13h00 03 

T08 - Sábado das 09h00 às 13h00 03 

III 

T09 - 2ª e 4ª das 12h30 às 14h10 05 

T10 - 6ª das 12h30 às 16h00 05 

T11 - Sábado das 09h00 às 13h00 05 
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3 - PROCESSO SELETIVO 

 

O processo de nivelamento tem por objetivo preencher as vagas disponíveis dos 

níveis 02 e 03 dos cursos de Línguas para a Comunidade. 

 

3 . 1  –  O nivelamento está a cargo do LICOM/PLIC, Projeto do Núcleo de Extensão 

do Instituto de Letras, vinculado à Direção do Instituto de Letras e instalado no 

Pavilhão João Lyra Filho, Rua São Francisco Xavier, 524, 11º andar, Bloco F, sala 

11.010, CEP 20550-900, Telefone: 2334-0840. Ao LICOM/PLIC cabe planejar, 

coordenar e executar o processo seletivo para preenchimento das vagas 2020.1 

por prova de nivelamento, divulgando todas as informações pertinentes. 

 

 

4 - ETAPAS DA SELEÇÃO 

 

O processo seletivo para o preenchimento das vagas disponíveis nos níveis 02 e 

03, por prova de nivelamento, dos cursos de Línguas para a Comunidade para 

2020.1 terá o seguinte cronograma: 

 

 

 

CURSOS NÍVEL TURMAS / HORÁRIOS VAGAS 

JAPONÊS 

II T03 - 6ª das 12h30 às 16h00 05 

III 
T04 - 6ª das 12h30 às 16h00 05 

T05 - Sábado das 09h00 às 13h00 05 

LATIM 
II T02 - 6ª das 12h30 às 16h00 05 

III T03 - 6ª das 12h30 às 16h00 05 

ETAPA LOCAL DATA HORÁRIO 

INSCRIÇÃO NO 
NIVELAMENTO 

(ONLINE) 

Site do LICOM 
(http://www.licomletrasuerj.pro.br) 

ou do CEPUERJ 
(http://www.cepuerj.uerj.br) 

De 17 de 
dezembro de 
2019 a 30 de 

janeiro de 2020 

Das 10h00 do dia 
17 de dezembro 

de 2019 às 17h00 
dia 30 de janeiro 

de 2020 

PROVAS DE 
NIVELAMENTO 

Local informado pela 
Secretaria do LICOM/PLIC 

Conforme 
explicado na 

seção 6 

Conforme 
explicado na 

seção 6 

RESULTADO DO 
NIVELAMENTO 

Mural da secretaria do LICOM/PLIC 
e site do LICOM 

14 de fevereiro 
de 2020 

A partir das 
16h00 

MATRÍCULA DOS 
CLASSIFICADOS 

(ONLINE) 

Site do LICOM 
(http://www.licomletrasuerj.pro.br) 

ou do CEPUERJ 
(http://www.cepuerj.uerj.br) 

De 18 de a 21 de 
fevereiro de 

2020 

Das 10h00 do dia 
18 de fevereiro de 
2020 às 17h00 do 

dia 21 de 
fevereiro de 2020 

INÍCIO DAS AULAS - 
02 de março de 

2020 
- 
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5 - INSCRIÇÃO NO NIVELAMENTO 

 

A participação na prova de nivelamento do LICOM/PLIC é aberta a todos aqueles 

que tenham 16 anos ou mais no momento da inscrição. 

 

5.1 - A participação na prova de nivelamento deverá ser solicitada entre as 10h00 

do dia 17 de dezembro de 2019 e as 17h00 do dia 30 de janeiro de 2020. 

 

5.2 - Para participar do nivelamento, o candidato deverá preencher um 

formulário de inscrição, gerar e pagar o boleto referente à taxa de inscrição 

no nivelamento. O formulário e boleto estão disponíveis no endereço 

eletrônico http://www.cepuerj.uerj.br. 

 

5.3 - Os interessados poderão candidatar-se a vagas em UMA língua estrangeira 

POR GRUPO (A ou B, conforme especificado na seção 6), preenchendo um 

formulário e pagando uma taxa PARA CADA OPÇÃO. 

 

5.3.1 - O preenchimento do formulário de candidatura ao nivelamento será de 

inteira responsabilidade do candidato e, para que possa produzir todos os efeitos 

a que se destina, deverá ser feito com estrita observância das normas 

estabelecidas neste documento. 

 

5.4 - O candidato deverá gerar o boleto referente à inscrição no nivelamento na 

página do CEPUERJ (http://www.cepuerj.uerj.br) no valor de R$30,00 (trinta reais) 

para cada formulário preenchido, observando as cláusulas 5.2 e 5.3. 

 

5.4.1 - O candidato deverá pagar a taxa de inscrição no nivelamento, observando a 

data de vencimento do boleto gerado. 

 

5.5 - O candidato que não possuir acesso à internet poderá fazer sua inscrição na 

Recepção do CEPUERJ, localizada no Campus da UERJ, situada à Rua São Francisco 

Xavier, 524, 1º andar, sala 1006, bloco A – CEPUERJ, no período de inscrições, das 

09h00 às 17h00, exceto finais de semana e feriados. 

 

5.6 - Não haverá devolução da quantia recolhida da taxa de participação do 

nivelamento em qualquer eventualidade. 

 

5.7 - A inscrição no nivelamento para preenchimento das vagas disponíveis nos 

níveis 02 e 03 dos cursos LICOM/PLIC 2020.1 implicará a aceitação 

incondicional dos procedimentos estabelecidos pelo Instituto de Letras, não 

cabendo ao candidato qualquer recurso contra as normas contidas neste 

documento. 
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6 - PROVAS DE NIVELAMENTO 

 

As provas dos candidatos ao nivelamento serão realizadas nos dias 11 e 12 de 

fevereiro de 2020. As provas de nivelamento para os cursos de Espanhol, 

Italiano, Japonês e Latim (grupo A) serão realizadas no dia 11 de fevereiro de 

2020, às 14h30. As provas de nivelamento para os cursos de Alemão, Francês, 

Grego Bíblico e Inglês (grupo B) serão realizadas no dia 12 de fevereiro de 2020, 

às 14h30. 

 

6.1 - Os critérios de avaliação e classificação seguirão princípios específicos de 

cada língua estrangeira em particular, sendo de total responsabilidade da 

coordenação de cada prova tratar, conforme necessidade, deste assunto com o 

candidato. 

 

6.2 - No dia da prova, os candidatos deverão verificar, no mural da Secretaria do 

LICOM/PLIC, a sala onde farão a prova. Para tanto, recomenda-se que cheguem à 

universidade com antecedência. 

 

6.3 - Não haverá, sob hipótese alguma, segunda chamada da prova de 

nivelamento. 

 

6.4 - O resultado do nivelamento estará disponível no site do LICOM 

(http://www.licomletrasuerj.pro.br) e no mural da secretaria do LICOM/PLIC no dia 

14 de fevereiro de 2020 a partir das 16h00. Não serão dados resultados por 

telefone e/ou email. 

 

7 - MATRÍCULA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS 

 

Os candidatos classificados para os cursos do LICOM/PLIC 2020.1 deverão acessar 

o site do CEPUERJ (http://www.cepuerj.uerj.br) entre as 10h00 do dia 18 de 

fevereiro de 2020 e as 17h00 do dia 21 de fevereiro de 2020 para confirmar sua 

matrícula e gerar o boleto referente à taxa de matrícula no semestre 2020.1. 

 

7.1 - O candidato deverá gerar o boleto referente à taxa de matrícula na página 

 IDIOMA DATA HORÁRIO 

GRUPO A 

ESPANHOL 

ITALIANO 

JAPONÊS 

LATIM 

11 de fevereiro de 2020 14h30 

GRUPO B 

ALEMÃO 

FRANCÊS 

GREGO BÍBLICO 

INGLÊS 

12 de fevereiro de 2020 14h30 
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do CEPUERJ (http://www.cepuerj.uerj.br) no valor de R$330,00 (trezentos e trinta 

reais) referente a cada curso no qual foi contemplado. 

 

7.1.1 - O candidato deverá pagar a taxa de matrícula, observando a data de 

vencimento do boleto gerado. 

 

7.1.2 - A taxa de matrícula não inclui os materiais didáticos. 

 

7.1.3 - A UERJ não se responsabilizará por eventuais extravios de documentos, 

sendo de inteira responsabilidade do candidato manter a guarda de uma cópia da 

guia de pagamento bancário. 

 

7.2 - O candidato que não possuir acesso à internet poderá fazer sua matrícula na 

Recepção do CEPUERJ, localizada no Campus da UERJ, situada à Rua São Francisco 

Xavier, 524, 1º andar, sala 1006, bloco A – CEPUERJ, no período de matrícula, das 

09h00 às 17h00, exceto finais de semana e feriados. 

 

7.3 - A matrícula do candidato está condicionada à realização de todos os 

procedimentos descritos anteriormente. O candidato classificado que não realizar 

sua matrícula dentro do prazo perderá o direito à vaga. 

 

7.4 - A matrícula em uma das turmas do LICOM/PLIC implicará a aceitação 

irrestrita das condições estabelecidas pelo Instituto de Letras, não cabendo ao 

candidato qualquer recurso contra as normas contidas neste documento. 

 

7.5 - A cada semestre, ao realizar o pagamento da taxa de matrícula, o aluno 

renova a concordância com as normas e procedimentos estabelecidos no edital de 

seleção. 

 

8 - TAXA DE MATRÍCULA 

 

Os candidatos contemplados para qualquer um dos cursos oferecidos pelo 

LICOM/PLIC deverão, nas datas estabelecidas no calendário, pagar uma taxa de 

matrícula, em moeda corrente, no valor de R$330,00 (trezentos e trinta reais). 

 

8.1 - Essa taxa é válida por um semestre letivo e deverá ser paga exclusivamente 

por meio de boleto bancário gerado no site do CEPUERJ 

(http://www.cepuerj.uerj.br). 

 

8.2 - Não haverá devolução da taxa de matrícula por qualquer eventualidade.   
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9 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1 - O semestre letivo do LICOM é gratuito e definido a partir do calendário 

acadêmico da UERJ, estando sujeito a alterações mesmo depois de iniciado. 

 

9.2 - Será eliminado, a qualquer época, o candidato que houver se candidatado 

usando documentos ou informações falsas ou outros meios ilícitos. 

 

9.3 - Será responsabilidade do candidato o prejuízo decorrente da não atualização 

de seu email ou telefone. 

 

9.4 - O LICOM/PLIC divulgará, sempre que necessário, Normas Complementares e 

Avisos Oficiais sobre seleções para seus cursos.  

 

9.5 – Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação Geral do Programa 

LICOM, em acordo com a Direção do Instituto de Letras, quando pertinente. 

 

 

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2019.  

 

 

 

 

Profa. Magali dos Santos Moura  

Diretora do Instituto de Letras 

________________________________________________ 
Informações: 

Secretaria do Programa LICOM - Línguas para a Comunidade 

R. São Francisco Xavier, 524, 11º andar, Bl. F – sl.11.010 

CEP 20550-900 - Maracanã - Rio de Janeiro - RJ 

Site: http://www.licomletrasuerj.pro.br 

Email: iletras@uerj.br / programalicom@gmail.com 

Tel.: 2334-0840 


