
 

 

 
 

 
 

Edital   N° 13/2016 – SRI/FEC/EGL/GLE – PULE 

Complementar ao Edital Nº10/2016 
 

Dispõe sobre o Programa de Universalização em 
Línguas Estrangeiras (PULE) referente ao segundo 
semestre de 2016 para turmas iniciantes de Língua 
Italiana, Russa e Chinesa em Niterói. 

 

A Superintendência de Relações Internacionais (SRI), a Fundação Euclides da Cunha (FEC), o 

Instituto de Letras (IL) e o Departamento de Letras Estrangeiras Modernas (GLE) da Universidade 

Federal Fluminense, no âmbito do Programa Institucional de Internacionalização, tornam público o 

edital para seleção de candidatos aos cursos de língua estrangeira para alunos de pós-graduação. 

 
1. OBJETIVO 

 
Possibilitar aos alunos dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu da Universidade Federal 

Fluminense a oportunidade de aprendizagem de línguas estrangeiras, no sentido de agregar valor à 

formação acadêmica e profissional do estudante e contribuir com a inserção do aluno no processo de 

internacionalização da Universidade. 

 

2. INFORMAÇÕES DO CURSO 
 
Línguas oferecidas:   
Início do curso:       
Horários: 
 
 
Local do curso: 
Nível dos cursos: 
Duração dos cursos: 
Número de vagas: 
 
 

Italiano, Russo e Chinês 
Setembro de 2016 
Sábados, de 09:00 às 12:15h (Chinês) 
Segundas e Quartas-feiras de 16:00 às 18:00h (Italiano)  
Segundas e Quartas-feiras de 18:00 às 20:00h (Russo) 
Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/nº Campus do Gragoatá – UFF, Niterói. 
Básico 
6 semestres, exceto Língua Italiana que apresenta duração de 5 semestres. 
- Língua Italiana – 10 
- Língua Russa – 16 
- Língua Chinesa – 9

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO ALUNO 

 
a) Ser aluno regularmente matriculado nos cursos de pós-graduação stricto sensu da UFF e não estar 

com a matrícula trancada.  
b) Ser iniciante na língua que deseja cursar. 
c) Serão ofertadas 50% das vagas para mestrandos e 50% das vagas para doutorandos. 
d) Será dada prioridade para alunos com menor integralização curricular. 

 
 
 
 
 



 

  
4. INSCRIÇÃO 

 
A inscrição será realizada em uma única etapa presencial: 

 
 Os candidatos deverão entregar ficha de inscrição conforme Anexo I do Edital, junto de cópia do 
histórico escolar pertencente ao programa de pós-graduação que cursa na UFF. 

 
 

5. MATRÍCULA 

 
O aluno deverá comparecer na data determinada para o ato da matrícula, assinando a 

documentação solicitada. 
 
 

6. CRONOGRAMA DA SELEÇÃO 
 

Período Etapa Responsável Local 
12/09 a 

16/09/2016 
Inscrição Aluno Consultar abaixo. 

21/09/2016 Divulgação do resultado final  SRI Site da SRI 

22 e 23/09/2016 Matrícula Aluno Consultar abaixo.  

24/09/2016 Início das aulas PULE Vide item 2 do presente 
Edital 

 
 
Horários e locais da inscrição presencial e matrícula: 
 

 Consultar horário de funcionamento da secretaria no site oficial do programa, no seguinte domínio: 

https://pule.wikispaces.com/ 

 Endereço: Sala 516, Bloco C, Campus do Gragoatá. Rua Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/nº, 

São Domingos – Niterói – RJ; 

 

 

Niterói, 09 de setembro de 2016 

 

Livia Reis 

Superintendência de Relações Internacionais 

https://pule.wikispaces.com/

