
 

 
 
 

EDITAL          013/2017 - PROCESSO SIMPLIFICADO PARA INGRESSO NOS CURSOS 
EXTRACURRICULARES DE  

ESPANHOL BÁSICO I,  INGLÊS BÁSICO I,    
E 

(VAGAS REMANESCENTES) ESPANHOL BÁSICO II,   
(VAGAS REMANESCENTES) INGLÊS BÁSICO II 

 
 
 

A Direção Executiva da Faculdade Municipal de Palhoça – FMP, no uso de suas atribuições 
legais, abre inscrições e baixa norma para a realização inscrição para o ingresso nos Cursos 
Extracurriculares de Espanhol Básico I, Inglês Básico I, Espanhol Básico II e Inglês Básico II, 
mediante sorteio, com validade para o ingresso no segundo semestre letivo de 2017. 

 
 

1 VAGAS 
 
1.1 As vagas destinar-se-ão a candidatos que preencham requisitos para ingresso no Cursos 
Extracurriculares de Espanhol Básico I, Inglês Básico I, Espanhol Básico II e Inglês Básico II da 
Faculdade Municipal de Palhoça, conforme item 3 do edital. 

 
1.2 As vagas disponíveis para ingresso no semestre 2017/2 estão distribuídas e especificadas 
por requisitos, conforme os estabelecidos pela Faculdade Municipal de Palhoça: 

 
MÓDULO PERÍODO NOTURNO QUANTIDADE DE 

VAGAS 
Espanhol Básico I 6a. feira 

(19h às 21h30min) 
25 vagas 

Espanhol Básico II 5a. feira 
(19h às 21h30min) 

5 vagas 

Inglês Básico I 5a. feira 
(19h às 21h30min) 

 

25 vagas 

Inglês Básico II 4a. feira 
(19h às 21h30min) 

 

5 Vagas 

 
 
1.3 Os Cursos Extracurriculares de Espanhol Básico I, Inglês Básico I, Espanhol Básico II e 
Inglês Básico II são destinados a acadêmicos e demais interessados da comunidade. 
1.4  A inscrição para os Cursos Extracurriculares de Espanhol Básico II e Inglês Básico II 
somente serão permitidas mediante comprovação de realização de estudos em alguma 
instituição reconhecida por no mínimo um semestre de realização e com aprovação. 
 
 
 
 
 



 

2 INSCRIÇÃO, HORÁRIO E LOCAL 
 
2.1 Local: 
 

Faculdade Municipal de Palhoça - FMP, localizada à Rua João Pereira dos Santos, 305 – 
CEP 88.130-475 – Palhoça – SC, Fone: 48 33410616 e 48 3342.1833. www.fmpsc.edu.br  
– Núcleo de Línguas – Coordenação de Projetos de Extensão e Responsabilidade Social. 
Rua João Pereira dos Santos, 305 – CEP 88.130-475 – Palhoça – SC. Fone: 48 
33410616 – Fax: 33421833 perci.freitas@fmpsc.edu.br 

 
 
3 DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO 

 
3.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar- se de que 
atende a todos os requisitos exigidos no documento. 

 
3.1.1 As inscrições estão condicionadas à existência de vaga no curso extracurricular escolhido 
(de acordo com as regras do presente Edital). 

 
3.2 As inscrições serão realizadas por meio de formulário disponibilizado no período de 26 de 
julho a 10 de agosto no site www.fmpsc.edu.br, com preenchimento de ficha e pagamento 
de boleto via prefeitura de Palhoça conforme especificado neste edital no item 3.3. 

 
3.2.1 As inscrições para os níveis básico são de 25 vagas e para os níveis de inglês e espanhol 
II pretendidos serão de no mínimo 5, podendo ser superior a este número, estando 
condicionadas à existência de vaga no curso extracurricular. Serão  realizadas no período de  
26 de julho a 10 de agosto de 2017. 

 
3.2.3 O candidato deverá preencher o Requerimento de Inscrição, anexo ao Edital, realizar 
pagamento de boleto e entregar a documentação em envelope nas dependências da COPER, 
conforme descrito no item 3.3. 

 
3.2.4 Os candidatos que não forem contemplados no primeiro momento comporão o cadastro 
de reserva, podendo ser chamados até a terceira semana de aula. 

 
3.3 O candidato ao Curso Extracurricular de Espanhol Básico I, Espanhol Básico II, Inglês 
Básico I e Inglês Básico II deverá entregar e protocolar sua inscrição na Coordenação de 
Pesquisa, Extensão e Responsabilidade Social da FMP - COPER da Faculdade Municipal 
de Palhoça, de segunda-feira a sexta-feira das 13h às 18 horas a partir do dia 26 de julho 
até o dia 10 de agosto de 2017, os documentos em sequência conforme abaixo, em envelope 
lacrado, exceto o formulário de inscrição que será preenchido e fixado do lado de fora do 
envelope, sendo o conteúdo do mesmo de total responsabilidade do interessado. 

 
a) Formulário de inscrição devidamente impresso e preenchido, anexado na frente do envelope;  
(anexo a este edital) 

 
b) Uma foto 3x4 recente; 

 
c) Cópia da Carteira de Identidade e CPF; 

 
d) Cópia do certificado de conclusão do ensino fundamental ou nível de ensino maior; 



 

 
e) Declaração da escola ou documento similar que comprove estudos prévios da língua 
desejada (aplicável somente para o caso da seleção para o Espanhol Básico II ou Inglês Básico 
II); 
 
f) Cópia do comprovante de residência (em nome do candidato, cônjuge ou pais); 
 
g) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição; 

 
* Retirar o boleto de pagamento de inscrição no balcão de pré-atendimento da 
Prefeitura Municipal de Palhoça, situada à Avenida Hilza Terezinha Pagani, 289, 
Parque Residencial Pagani, Palhoça/SC, no horário das 13h às 19h. 

 
3.5 A taxa de inscrição a ser paga é de R$ 90,00 (Noventa Reais). 

 
3.5.1 O pagamento do boleto, uma vez efetuado, não será ressarcido. 

 
  3.5.2 Não haverá isenção da taxa de inscrição. 
 
3.6 A entrega de todos os documentos solicitados até o prazo definido neste Edital é condição 
para homologação da inscrição e não poderão ser entregues posteriormente. 

 
3.7 A seleção dar-se-á por meio de sorteio previsto no Edital, conforme item 6, a ser realizado 
nas dependências da Coordenação de Pesquisa, Extensão e Responsabilidade Social da 
FMP - COPER em 11 de agosto de 2017, às 18 horas  

 
3.8 A listagem dos candidatos classificados será divulgada no dia 11/08/2017, a partir das 19h, 
no site da Faculdade Municipal de Palhoça (www.fmpsc.edu.br). 

 
3.9 O aluno matriculado que não comparecer aos 02 (dois) primeiros encontros será 
automaticamente substituído por outro da lista de espera, caso exista, observando a ordem de 
classificação. 

 
 
4 DA ANÁLISE DOS PEDIDOS 

 
4.1 A seleção dos candidatos para ingresso nos Cursos Extracurriculares de Espanhol e Inglês 
está vinculada ao limite de vagas do curso definido neste Edital e a análise será realizada pela 
equipe de docentes dos Projetos de Extensão e Responsabilidade Social. 

 
4.2 As matrículas nos Cursos Extracurriculares de Espanhol e Inglês serão realizadas por 
ordem de classificação a partir de sorteio público realizado pelo número da inscrição. 

 
4.3 Serão sorteados o número de 30 (trinta) a fim de consolidar cadastro reserva. 

 
4.4 O número máximo de faltas injustificadas durante o semestre não poderá ultrapassar 25% 
do total previsto. 

 
 
 
 



 

5 CRONOGRAMA 
 

PERÍODO DE 
INSCRIÇÃO 

DOCUMENTO LOCAL 

26 de julho a 10 de 
agosto 

Formulário de inscrição 
disponibilizado para 
preenchimento e impressão. 

Site: www.fmpsc.edu.br 
(anexo a este edital) 

26 de julho a 10 de 
agosto, das 13 h às 18 
horas 

Entrega dos documentos. Coordenação Pesquisa, 
Extensão e 
Responsabilidade Social 
da FMP 
Site da FMP 

11 de agosto, às 18 
horas, na COPER 

Sorteio Público 

11 de agosto, às 19 
horas 

Divulgação do Resultado no 
site da FMP 

A partir do dia 14 de 
agosto 

Início das aulas 

 
 

6 DO SORTEIO 
 
6.1 O sorteio para o ingresso nos Cursos Extracurriculares de Espanhol Básico I, Inglês Básico I, 
Espanhol Básico II e Inglês Básico II, será realizado para cada um dos cursos por meio meio de 
sorteio público nas dependências da COPER/FMP, fazendo referência ao número de matrícula dos 
candidatos inscritos. 
 
6.2 Os sorteios para os Cursos Extracurriculares de Espanhol Básico I, Inglês Básico I, 
Espanhol Básico II e Inglês Básico II serão: 
 

I - Curso Extracurricular de Espanhol Básico I  
II - Curso Extracurricular de Espanhol Básico II  
I - Curso Extracurricular de Inglês Básico I  
II - Curso Extracurricular de Inglês Básico II  
 

 
6.3 Os números dos candidatos sorteados serão classificados por ordem do número de sorteio, 
respeitando o quantitativo mínimo de vagas disponíveis conforme item 1.2. 
6.4 A Lista de candidatos aprovados para os Cursos Extracurriculares de Espanhol Básico I, 
Inglês Básico I, Espanhol Básico II e Inglês Básico II será divulgada no site da FMP, publicada 
no mural da Instituição e da coordenação. 
 
 
6.5 Os casos omissos serão analisados pela COPER e/ou Conselho da Faculdade. 
 
 
7 DAS MATRÍCULAS 

 
7.1 Em caso do número da inscrição ser sorteado, o candidato deverá comparecer no 
primeiro dia de aula, munido de seu documento para confirmação de inscrição  
Coordenação  Pesquisa,  Extensão  e  Responsabilidade Social da Faculdade 
Municipal de Palhoça, de 14 a 18 de agosto de 2017. 

 



 

 
8 DA DATA DE INÍCIO, PERIODICIDADE, HORÁRIO DAS AULAS E REGRAS GERAIS DOS 
CURSOS EXTRACURRICULARES DE ESPANHOL BÁSICO I, INGLÊS BÁSICO I, 
ESPANHOL BÁSICO II E  INGLÊS  BÁSICO II 

 
8.1 As aulas dos Cursos Extracurriculares de Espanhol Básico I, Espanhol Básico II, Inglês 
Básico I e Inglês Básico II da Faculdade Municipal de Palhoça iniciarão a partir do  dia 14 de 
agosto de 2017. 

 
8.2 O curso ocorrerá semanalmente, conforme item 1.2 deste Edital. 

 
8.3 O horário das aulas ministradas nos Cursos Extracurriculares de Espanhol e Inglês será das 
19 h às 21h30, conforme item 1.2 deste Edital. 

 
8.4 Para certificação dos Cursos Extracurriculares, conforme item 1.2 deste Edital será 
necessário a ter frequência mínima de 75% além de obter 70% de aproveitamento (média 
7,0). 
 
8.5 Para a garantia de oferta das turmas é necessário que cada uma tenha um mínimo de 15 
alunos matriculados. 

 
9 DOS CASOS OMISSOS 
 
9.1 Os casos omissos a este edital serão resolvidos pela COPER, e ratificados pelo CONFAP – 
Conselho da Faculdade Municipal de Palhoça. 

 
9.2 O presente Edital bem como os resultados dos pedidos serão divulgados na Coordenação 
de Projetos de Extensão e Responsabilidade Social da Faculdade Municipal de Palhoça – 
FMP. 

 
 

Palhoça, 07 de julho de 2017. 
 
 
 
 

Profª. Dra. Juliane Di Paula Queiroz Odinino 
Coordenador de Projetos de Pesquisa, Extensão e Responsabilidade Social -  

Faculdade Municipal de Palhoça 
 
 
 
 
 

Profª Ma. Mariah Terezinha Nascimento 
Diretora Acadêmica 

Faculdade Municipal de Palhoça 
 

 



 

 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE CURSOS 

EXTRACURRICULARES 
 

(   )  ESPANHOL BÁSICO I                 (  ) ESPANHOL BÁSICO II  
(   ) INGLÊS BÁSICO I                         (  ) INGLÊS BÁSICO II 
 

NOME:  

IDADE: RG: CPF:                          

PASSAPORTE: Nº INSCRIÇÃO: 

PROFISSÃO: 

ENDEREÇO: 

CEP: BAIRRO:                                      CIDADE: 
FONE CELULAR: E-MAIL                                                     

Cópia da Carteira de Identidade e CPF;  
(    ) SIM 

 
(    ) NÃO 

Cópia do certificado de conclusão do ensino fundamental 
(declaração da escola ou documento similar que comprove 
estudos prévios da língua desejada); 

 
(    ) SIM 

 
(    ) NÃO 

Cópia do comprovante de residência (em nome do candidato, 
cônjuge ou pais). 

 
(    ) SIM 

 
(    ) NÃO 

Comprovante de pagamento (    ) SIM (    ) NÃO 

 
Assinatura do Candidato(a)/Responsável:                                                                         
 
 Inscrição recebida por:                                                          Data:        /        /  ______ 
                  

 
 
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 

 
 
Recibo de Inscrição nos Cursos Extracurriculares de Espanhol Básico I, Espanhol Básico II, 
Inglês Básico I  e  Inglês Básico II – 2017.  
 
Nº Inscrição:                                               . 

 
Assinatura do Candidato(a)/Responsável:           ____                                                             .  
 
Inscrição recebida por:                                   __                            Data:        /        / ______  . 

 


