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NÚCLEO DE LÍNGUAS

DESPACHO COMUM

O Núcleo de Línguas (NucLi) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), órgão complementar vinculado ao Ins�tuto de
Linguagem e Literaturas (ILL), funcionando sob a Resolução Complementar CONSUNI Nº 1, de 29 de julho de 2020, torna público o ADITIVO III do EDITAL
NUCLI-ILL Nº 07/2022 – SELEÇÃO PARA INGRESSO DE ALUNOS EM CURSOS DE IDIOMAS - REGIME PRESENCIAL, HÍBRIDO E ON-LINE.

 

ONDE-SE LÊ: 

 

5. DAS MATRÍCULAS

5.1 Para que o candidato tenha a sua inscrição deferida formalizada em matrícula, é necessário que ele confirme presencialmente o seu interesse (com
exceção dos cursos on-line) nos dias 26 e 27 de abril de 2022, no período de 13 às 21h. Tara tal, o candidato deverá se dirigir até a sala da secretaria do
Núcleo de Línguas, localizada no Campus dos Palmares, bloco III, 1º  andar, para confirmar a sua matrícula.

5.2 Os par�cipantes selecionados que não comparecerem para confirmar a sua matrícula terão a sua inscrição cancelada e deixarão as suas vagas em
aberto para que sejam preenchidos pelos candidatos da lista de espera. 

5.3 As polí�cas de trancamento e desistência de cursos seguem as diretrizes dos documentos regulatórios publicados no site desta ins�tuição.

 

LEIA-SE:  

 

5. DAS MATRÍCULAS

5.1. Para que o candidato tenha a sua inscrição deferida formalizada em matrícula, é necessário que ele confirme, presencialmente, o seu interesse (com
exceção dos cursos on-line), nos dias 26 e 27 de abril de 2022, no período de 13 às 21h. Para tal, o candidato deverá se dirigir até a sala da secretaria do
Núcleo de Línguas, localizada no Campus dos Palmares, bloco III, 1º  andar, para confirmar a sua matrícula.

5.2. Os par�cipantes selecionados que não comparecerem para confirmar a sua matrícula terão suas inscrições canceladas e deixarão as suas vagas em
aberto, podendo serem preenchidas pelos candidatos da lista de espera. 

5.3. Caso sobrem vagas para algum dos cursos deste Edital, ficam convocados para a realização da matrícula os candidatos da lista de espera, ou seja,
classificados fora do número de vagas ofertadas para cada curso. A relação dos candidatos da lista de espera consta  na página do ILL
(h�p://unilab.edu.br/processos-ele�vos-ill) e site do NucLi - ILL (h�ps://nucli.unilab.edu.br/) .

5.4. Na ocorrência de convocação de candidatos da lista de espera, haverá a necessidade destes comparecerem, no dia 28 de abril de 2022, de 14h às 18h, na
sala da secretaria do NUCLI. Consoante o preenchimento total das vagas para os cursos, a convocação dos candidatos da lista de espera cessará.

 

 

Acarape-CE, 27 de abril de 2022.

 

Profa. Dra. Ana Cris�na Cunha da Silva

Coordenadora do Núcleo de Línguas/ILL/Unilab

Documento assinado eletronicamente por ANA CRISTINA CUNHA DA SILVA, COORDENADOR(A) DE PROGRAMAS, em 27/04/2022, às 20:46, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0448230 e o código CRC 1565EFFB.
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