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EDITAL Nº 03/CELIN|UNIFIMES/EXTENSÃO/2022 
PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS PARA O CENTRO DE ENSINO DE LÍNGUAS 

 

O Centro Universitário de Mineiros, através de sua Diretoria de Extensão, Assuntos 

Comunitários, Estudantis e Culturais torna público que no período e local indicados neste edital, 

estarão abertas as inscrições para seleção de alunos para o Centro de Ensino de Línguas – CELIN | 

UNIFIMES 1° SEMESTRE DE 2022. A seleção será realizada segundo as regras aqui dispostas, as quais 

a instituição se dispõe a cumprir e os candidatos, ao se inscreverem, declaram conhecer plenamente 

as normas e com elas concordarem. A seleção obedecerá ao cronograma a seguir: 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O CENTRO DE ENSINO DE LÍNGUAS | CELIN 

Divulgação do Edital 
A partir das 13:00 do dia 29/08/2022, no 
site da Unifimes . 

Pré - inscrição 
Das 18:00 do dia 30/08/2022 às 12:00 do 
dia 06/09/2022,  no site da Unifimes, ou 
até esgotar as vagas. 

Impugnação 
Das 13:00 do dia 29/08/2022 até o dia 
30/08/2022 às 17:00. 

Resultado da impugnação 31/08/2022 após as 08:00. 

Divulgação da lista de inscritos 
06/09/2022 após as 18:00, no site da 
Unifimes. 

 
Entrega de documentação dos inscritos 

De 08/09/2022 a 17/09/2022, na sala do 
Celin 

Resultado final 
08/09/2022 após as 18:00, no site da 
Unifimes. 

 
2° Chamada de selecionados 

09/09/2022 a partir das 08:00, no site da 
Unifimes. 

 
Matrículas de 2° chamada 

09/09 a partir das 10:00, via Sipec. 

Início das aulas 
10/09 sábado , às 13:30 na Unidade 
central da UNIFIMES. 

Prazo final para entrada de 3° chamada 17/09 
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Caso tenha dúvidas em relação ao cronograma, ou a qualquer parte do edital, os estudantes 

podem procurar a Profa.Graciliana Ribeiro de Almeida, ou o secretário do Centro de Ensino de Línguas 

Eduardo Nogueira Tavares Moreira e enviar e-mail para o endereço celin@unifimes.edu.br 

Para dúvidas por meio de telefone ou WhatsApp solicitamos que entrem em contato pelo 

número (64) 3672-5134. 

A seleção é aberta à toda comunidade interna e externa à Unifimes, e visa possibilitar espaços 

de aprendizagem de uma segunda língua de forma gratuita, comprometida e com qualidade. É uma 

iniciativa da DEACEC em consonância com os ideias da Unifimes de colaborar com a formação 

humanística, econômica e de desenvolvimento da cidade de Mineiros – Goiás. 

 

1.   DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS ALUNOS  

 
O processo de seleção dos alunos para o Centro de Ensino de Línguas – CELIN | UNIFIMES 

será realizado mediante a ordem de inscrição, isto é, os 20 primeiros inscritos garantem a vaga, 

os demais serão chamados, caso haja vacância. As etapas serão as seguintes: 

INSCRIÇÃO: Os candidatos e candidatas às vagas devem entrar no site 

https://unifimes.edu.br/, ir à página da extensão, aba CELIN e realizar a inscrição via Sipec. Após 

a inscrição será gerado o boleto, somente após confirmação de pagamento é que sua vaga está 

garantida. Caso não haja pagamento, a vaga será destinada a outro candidato. 

Os alunos que não conseguirem fazer a inscrição por falta de vaga, deverão preencher o 

FORMS de lista de espera, pois havendo vacância serão chamados para inscrição via Sipec, é 

importante acompanharem os prazos, pois as incrições se encerram a partir do preenchimento 

das vagas. 

• O cadastro de reservas só será chamado caso haja desistência de acordo 

com as datas fixadas neste edital. 

 

• O estudante que desistir de sua vaga ficará sem participar de outra  
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seleção para a mesma finalidade por um ano. 

1.1 DAS VAGAS PARA O CENTRO DE ENSINO DE LÍNGUAS – CELIN | UNIFIMES  
 

O Centro Universitário de Mineiros - UNIFIMES, e a DEACEC oferecerão no segundo semestre 

de 2022, por meio do Centro de Ensino de Línguas, três modalidades distintas de curso: Língua Inglesa 

-40 vagas, Língua Espanhola – 40 vagas, e Língua Brasileira de Sinais – 20 vagas. . 

A seleção será pública, amplamente divulgada entre os estudantes da instituição, sendo que, 

os ditames da seleção, seguirão o cronograma previamente estabelecido e divulgado. Podem 

concorrer as vagas para cada modalidade, estudantes da Unifimes, da Rede Pública, Municipal, 

Estadual, privada de ensino e pessoas da comunidade em geral dispostas a aprender uma segunda 

língua e aprimorar os seus conhecimentos linguísticos.  

Não haverá cobrança de mensalidades, apenas de matrícula, a qual será efetuada uma única 

vez por semestre com o valor de R$ 35,00. Estudantes de baixa renda que comprovarem 

hipossuficiência econômica podem requerer a isenção da matrícula na própria sala do CELIN. 

O segundo semestre, com início previsto para o dia 10 de setembro de 2022 e término em 12 

de dezembro de 2022, contará com módulos Básico A1 e A2 para Inglês e Espanhol, e um módulo 

Básico de Libras.  

Ao final de cada semestre, os estudantes serão submetidos a provas de proficiência na língua 

que estão estudando da qual precisam atingir nota 6,0 para a obtenção do certificado e ascensão de 

nível. Os estudantes que não obtiverem nota igual, ou superior a 6,0 ganharão certificado de 

participação em projeto de extensão, mas não poderão passar para o nível seguinte. 

Para o segundo semestre de 2022, serão oferecidas 100 vagas, distribuídas em três cursos, a 

saber: 
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Descrição da vaga Quantidade de vagas 

Curso Básico A1 em Língua Inglesa 20 

Curso Básico A1 em Língua Espanhola 20 

Curso Básico 1 em Língua Brasileira de Sinais 20 

Curso Básico A2 em Língua Inglesa 20 

Curso Básico A2 em Língua Espanhola 20 

 

Os estudantes selecionados deverão entregar no dia da efetuação da matrícula, foto 3x4 e 

cópia dos documentos pessoais, quais sejam (RG, CPF, Certidão de Nascimento e comprovante de 

endereço). Os documentos serão utilizados para fins de matrícula e produção de declarações e 

certificados. 

Em relação à frequência, os estudantes devem ter 75% de presença para obter aprovação, 

sendo aceitas como justificativas, apenas as ausências mediante atestado médico. 

 

1.2 DAS AULAS  

 
Os estudantes selecionados assistirão aulas de língua estrangeira e materna, ministradas 

por monitores, os quais são selecionados mediante processo seletivo e aptos a ministrarem os 

conteúdos do curso. Cada monitor será acompanhado pelo coordenador no CELIN | UNIFIMES, 

que se encarregará de acompanhar o planejamento e o desenvolvimento das aulas. 

As aulas acontecerão aos sábados para a maioria dos cursos, sendo que  a turma de inglês 

intermediário será nas segundas-feiras à noite, excetuando-se os feriados, na Unidade I da 

Unifimes localizada na rua 22, setor aeroporto e respeitarão os seguintes horários: 

a) Língua Inglesa (A1) – Aulas aos sábados de 13:30 às 16:00 

b) Língua Espanhola (A1) – Aulas aos sábados de 13:30 às 16:00 

c) Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS – Aulas aos sábados de 13:30 às 16:00 
d) Língua Inglesa (A2) – Aulas às segundas – feiras de 19:00 às 21:30 

e) Língua Espanhola (A2) – Aulas aos sábados de 13:30 às 16:00 
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Os estudantes devem cumprir rigorosamente os horários previstos e respeitar as normas 

internas da instituição, as quais lhes serão apresentadas na primeira semana de aula. 

 

1.3 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 

Casos omissos neste edital serão resolvidos pela DEACEC e pela coordenação do Centro 

de Ensino de Línguas CELIN | UNIFIMES. 

 
 

 

 

 

Prof. Me. Zaqueu Henrique de Souza                Profa. Ma. Graciliana Ribeiro de Almeida 
       Coordenadora do CELIN | UNIFIMES 

Diretoria de Extensão, Assuntos Comunitários,  
Estudantis e Culturais 
UNIFIMES 
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