
 
 

Edital 003/2019 – Coordenação de Extensão 
 
 

CURSO DE EXTENSÃO DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) - 
NÍVEL INTERMEDIÁRIO 

 
 
A Faculdade de Pato Branco – FADEP, autorizada pela Portaria 746/2000-
MEC de 26/05/00, TORNA PÚBLICO que estão abertas as inscrições para a o 
Curso de Extensão de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) - Nível Intermediário, 
conforme regras e instruções abaixo: 
 
1 Período e Local de Inscrições 
As inscrições serão realizadas até o dia 02 de abril, através do site institucional 
www.fadep.br. 
 
 
2 Investimento 
Matrícula: R$ 144,00*  
* Boleto bancário gerado no ato da inscrição com vencimento em até 2 dias. 
Exceto inscrições efetuadas nos últimos dias do período, quando o vencimento 
será 02 de abril. 
 
Mensalidades: 5 parcelas de R$ 144,00 cada (além da matrícula), com 
vencimento no dia 10 de cada mês. 
 
Programa de Fidelidade: 
 

Programa de Fidelidade** 

Público Desconto Grupo a ser 
selecionado 

pelo 
candidato no 
momento da 

inscrição 

Onde realizar o pagamento do 
boleto 

Egressos de 
graduação e 
pós-graduação 
da FADEP 

10% ** Ex-alunos À vista: por internet banking ou direto 
na rede bancária.  

Acadêmicos da 
FADEP  

15% ** Alunos À vista: por internet banking ou direto 
na rede bancária.  

Familiares de 
primeiro grau de 
funcionários da 
FADEP (pai, 
mãe, irmãos, 
cônjuge, filhos) 

15% **  
(mediante 
apresentação 
de documento 
que comprove 
vínculo) 

Outros Pagamento na Tesouraria da FADEP. 

Funcionários da 
FADEP 

Conforme 
Resolução 
Institucional 

Outros Pagamento na Tesouraria da FADEP. 

** Descontos válidos para pagamentos da matrícula e mensalidades até a data 
de vencimento dos boletos. 

http://www.fadep.br/


 
3 Público-alvo 
- Indivíduos que já participaram de curso Básico de Libras (mínimo de 60 horas, 
havendo necessidade de apresentação de certificado de comprovação no 
primeiro dia de aula); 
 
- acadêmicos de Letras Libras Bacharelado ou Letras Libras Licenciatura a partir 
do 1º semestre (havendo necessidade de apresentação de declaração de 
matrícula no primeiro dia de aula). 
 
 
4 Carga Horária 
60 horas, sendo 48h presenciais e 12h a distância. 
 
 
5 Datas e Horário das Aulas Presenciais 
06 de abril 
04 de maio 
18 de maio 
01 de junho 
15 de junho 
20 de julho 
 
Das 8h às 12h e das 13h às 17h. 
 
 
6 Local das Aulas 
FADEP. 
 
 
7 Vagas 
35 alunos. 
 
 
8 Disposições Gerais 
 
8.1 O detalhamento dos conteúdos a serem trabalhados e a identificação do 
corpo docente constam no projeto do Curso.  
 
8.2 O corpo docente do Curso poderá sofrer alterações em virtude de 
disponibilidade ou de qualquer outro fator que impeça o professor de ministrar 
as aulas. 
 
8.3 O calendário das aulas poderá sofrer alterações em função de força maior. 
 
8.4 A Fadep se reserva o direito de cancelar ou alterar as datas previstas para a 
oferta do Curso caso este não atinja o número mínimo de alunos conforme 
previsto. Destaca-se que, no caso de cancelamento do Curso por parte da 
FADEP, esta restituirá aos matriculados o valor pago mediante solicitação a ser 
realizada pelo aluno junto à Tesouraria da FADEP, apresentando para isso o 



comprovante de pagamento e demais informações necessárias para a execução 
do processo. Após solicitação de restituição, a FADEP tem até 7 dias para 
proceder com a devolução do montante correspondente à matrícula no Curso. 
 
 
8.5 No caso de desistência de participação no Curso por parte do aluno, o 
mesmo terá direito à restituição do valor pago apenas quando informar a 
desistência até um dia antes do início das aulas, através de comunicado formal 
realizado por e-mail para gisele@fadep.br; ou  comparecimento na Tesouraria 
da FADEP até um dia antes do início das aulas.  Após solicitação de desistência 
por parte do aluno, a FADEP tem até 7 dias para proceder com a devolução do 
montante correspondente à matrícula no Curso. 
 
8.6 Outras informações poderão ser obtidas junto à Coordenação de Extensão, 
pelos telefones (46) 3220-3071 ou (46) 3220-3095. 
 
8.7 Os casos omissos deste edital deverão ser resolvidos junto à Coordenação 
de Extensão. 
 
 
 
Publique-se: 
Pato Branco, 15 de março de 2019. 
 
 
 
 
Profª. Ma. Gisele Regina Parsianello 
Coordenação de Extensão 
 
 
 
 
Profª Ma. Marielle Sandalovski Santos 
Coordenação COPPEX 

mailto:gisele@fadep.br

