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– DO PROJETO 

 

O Projeto Mais Idiomas tem como objetivo permitir que membros da comunidade 

acadêmica da UFJF possam estudar algum idioma ensinado por um bolsista selecionado 

entre os estudantes estrangeiros em mobilidade na UFJF, sob a orientação da DRI. 

Ao oferecer idiomas que não fazem parte do grupo de línguas ensinadas na 

universidade, além do fomento à internacionalização e do incentivo ao intercâmbio de 

conhecimento, a DRI fornece uma oportunidade ímpar de conhecer línguas e culturas 

pouco difundidas no Brasil. 

 

– CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

É necessário ser aluno de graduação ou pós-graduação, Docente  ou Técnico 

Administrativo em Educação da UFJF; 

 

– INSCRIÇÃO 

 

Ao se inscrever em algum curso do Projeto Mais Idiomas, o estudante demonstra que 

está de acordo com todos os termos descritos abaixo: 

As inscrições devem ser feitas, de 21/08/2019 a 28/08/2019, por meio de formulário a 

ser preenchido neste endereço: https://forms.gle/4FZR38JCfR2wAPCr9 

Inscrições que não atendam aos itens deste edital serão indeferidas. 

O candidato poderá se inscrever em, no máximo, duas turmas. 

Caso seja necessário retificar a inscrição, o candidato deverá fazer uma nova inscrição, 

o que automaticamente invalidará a anterior. 

O estudante que não comparecer nas duas primeiras semanas de aula será desligado do 

projeto. 

No caso de desligamento do projeto, os alunos na lista de espera poderão ser 

convocados. 

https://forms.gle/4FZR38JCfR2wAPCr9


 

- CRITÉRIOS PARA A CONFIRMAÇÃO DE TURMAS 

 

Só serão confirmadas as turmas com, no mínimo, cinco inscritos. 

A DRI oferecerá 20 vagas por turma, podendo, contudo, alterar para mais ou para 

menos esse número ao confirmar o local em que as aulas ocorrerão. 

Os inscritos serão classificados por ordem cronológica de envio do formulário de 

inscrição. No caso de mais de uma inscrição por candidato, será considerada apenas a 

inscrição mais recente. 

 

– DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Ao aluno que freqüentar, pelo menos, 75% das aulas e tiver, no mínimo, 60% de 

aproveitamento nas atividades propostas, será fornecido pela DRI certificado de 

participação. 

As aulas do Projeto Mais Idiomas, podem ser suspensas temporária ou definitivamente a 

qualquer momento, em função de uma eventual desistência de professor-bolsista. Nesse 

caso, a DRI se reserva ao direito de não fornecer certificados se a carga horária 

cumprida não atingir, pelo menos, 75% do total previsto. 

O horário dos cursos ofertados na inscrição poderá ser alterado, a qualquer tempo, a 

critério da DRI ou do bolsista responsável pela turma. 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção. 

 

– CRONOGRAMA 

 

Inscrição: De 21/08/2019 a 28/08/2019 

Formulário disponível em: https://forms.gle/4FZR38JCfR2wAPCr9 

Resultado final: 29/08/2019, a partir das 19h. 

Publicação: site da DRI (http://www.ufjf.br/internationaloffice) 

Início das aulas: 02/09/2017 

Chamada de excedentes: 16/09/2017 

Publicação: site da DRI (http://www.ufjf.br/internationaloffice) 

 


