
	

	
	

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
CENTRO DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES 

INSTITUTO DE LETRAS 
NÚCLEO DE EXTENSÃO 

LICOM / LÍNGUAS PARA A COMUNIDADE 

 

NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO NO CURSO 

PREPARATÓRIO PARA O TOEFL  

 

A direção do Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

torna públicas as normas e procedimentos relativos à candidatura ao sorteio de 

vagas para o curso preparatório para o exame TOEFL.  O curso é  um projeto 

conjunto do Instituto de Letras da UERJ, do DCI e da FAPERJ. Aberto a todos os 

alunos da UERJ, o curso possui as seguintes especificações: 

 

1. PÚBLICO ALVO  

O curso é aberto à comunidade discente da UERJ que comprove nível 

intermediário de inglês por meio de certificado no ato da inscrição 

(equivalente a pelo menos 200 horas de curso). 

 

2. TURMAS 

Serão oferecidas 02 Turmas (A e B), com três encontros semanais: segundas, 

quartas e sextas, a saber: 

-    Horários: Turma A – T1/T2 (das 12:30 às 14:10) 

 Turma B – T5/T6 (das 16:10 às 17:50) 

3. VAGAS 

Serão oferecidas 40 vagas em cada turma e não será permitida a troca de 

turma. 

 

4. DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS E INSCRIÇÃO PARA SORTEIO 

  

4.1 As vagas serão distribuídas por sorteio.   O sorteio está a cargo do 

LICOM, Projeto do Núcleo de Extensão do Instituto de Letras, 

vinculado à Direção do Instituto de Letras e Instalado no Pavilhão 

João Lyra Filho, Rua São Francisco Xavier, 524, 11o andar, Bloco D, 

sala 11.007.  CEP 20550-900, Telefone 2334-0840.  Ao LICOM cabe 



	

	
	

planejar, coordenar e executar o Processo Seletivo para 

preenchimento de vagas 2016.1 por sorteio e divulgar todas as 

informações pertinentes ao curso preparatório para o TOEFL. 

4.2 A participação no sorteio é aberta a todos os alunos da UERJ que 

tenham nível intermediário de inglês comprovado através de 

certificados no ato de inscrição (equivalente ao mínimo de 200 horas 

de curso). 

4.3 Para participar do sorteio, o candidato deverá: 

a) Preencher o formulário de candidatura que estará disponível no 

site www.licomletrasuerj.pro.br, indicando a turma desejada, se A 

ou B; 

b) Entregar o formulário preenchido na secretaria do LICOM/PLIC; 

c) Apresentar cópia do comprovante de nível intermediário em inglês 

para verificação e para ser anexado ao formulário de candidatura. 

4.4 As inscrições para sorteio serão feitas pessoalmente na secretaria do 

LICOM de 29 de fevereiro a 18 de março. 

4.5 O preenchimento do formulário de candidatura ao sorteio será de 

inteira responsabilidade do candidato e, para que possa produzir 

todos os efeitos a que se destina, deverá ser feito com estrita 

observância das normas estabelecidas neste documento. 

4.6 As vagas serão sorteadas entre os candidatos inscritos em sorteio 

público no dia 21 de março, às 14 horas, na RAV 114, 11º andar, 

bloco F. O resultado será divulgado no site 

www.licomletrasuerj.pro.br no dia 22 de março a partir das 10h00. 

4.7 Serão sorteados 40 candidatos inscritos para cada turma, assim como 

20 candidatos para formação de lista de espera (10 para cada 

turma), no mesmo dia do sorteio. A divulgação dos convocados da 

lista de espera será feita no site do LICOM/PLIC 

(www.licomletrasuerj.pro.br), no dia 28 de março de 2016, a partir 

das 10 horas. 

 

5. MATRÍCULAS 

5.1 Para matricular-se o aluno deve: 



	

	
	

a) Efetuar o pagamento da taxa de matrícula no valor de R$50,00, 

através de um depósito no Banco Bradesco, agência 6897-7, 

conta-corrente 007116-1, favorecido: Associação Cultural e de 

Pesquisa Noel Rosa. 

d) Preencher o formulário de matrícula, que estará disponível no site 

www.licomletrasuerj.pro.br, indicando a turma desejada, se A ou 

B; 

b) Preencher e assinar o Termo de Compromisso, que também 

estará disponível no site www.licomletrasuerj.pro.br para 

impressão. 

c) Entregar   na secretaria do LICOM o comprovante de pagamento da 

taxa de matrícula juntamente com o formulário de matrícula e o 

termo de compromisso. 

 

5.2 A matrícula dos candidatos sorteados será realizada de 22 a 25 de 

março na secretaria do LICOM/PLIC, exclusivamente, das 10h00 às 

17h00. 

 

5.3 A divulgação da lista  de reservas convocados acontecerá no dia 28 

de março no site do LICOM/PLIC (www.licomletrasuerj.pro.br); 

 
5.4 A matrícula dos convocados da lista de espera ocorrerá nos dias 29 e 

30 de março, na secretaria do LICOM/PLIC, das 10h00 às 17h00. 

 

6. A candidatura ao sorteio e matrícula em uma das turmas do curso 

preparatório para o TOEFL implicará a aceitação irrestrita das condições 

estabelecidas pelo Instituto de Letras da UERJ, não cabendo ao candidato 

qualquer recurso contra as normas contidas neste documento. 

 

7. CRONOGRAMA	

ETAPA LOCAL DATA HORÁRIO 

PERÍODO DE 
INSCRIÇÃO Secretaria do LICOM/PLIC 

De 29 de fevereiro 
de 2016 a 18 de 
março de 2016 

De 2ª a 6ª feira, 
das 10h00 às 

17h00 

SORTEIO PÚBLICO RAV 114, 11º andar, bloco F 21 de março de 
2016 

A partir das 
14h00 



	

	
	

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2016.  
 
 

Profa. Tânia Mara Gastão Saliés 
Vice-Diretora do Instituto de Letras 

________________________________________________ 
Informações: 

Secretaria do Programa LICOM - Línguas para a Comunidade 
Horário de atendimento: Segunda a Sexta, das 09h30 às 17h00 

R. São Francisco Xavier, 524, 11º andar, Bl. D – sl.11.007 
CEP 20550-900 - Maracanã - Rio de Janeiro – RJ 

Site: http://www.licomletrasuerj.pro.br 
Email: iletras@uerj.br / programalicom@gmail.com 

Tel.: 2334-0840	

RESULTADO DO 
SORTEIO 

Site do LICOM
(http://www.licomletrasuerj.pro.br)

22 de março de 
2016 Às 10h00 

MATRÍCULA DOS 
SORTEADOS Secretaria do LICOM/PLIC 

De 22 de março de 
2016 a 25 de março 

de 2016 

De 3ª a 6ª feira, 
das 10h00 às 

17h00 
DIVULGAÇÃO DA 

LISTA DE RESERVAS 
CONVOCADOS 

Site do LICOM 
(http://www.licomletrasuerj.pro.br)

28 de março de 
2016 Às 10h00 

MATRÍCULA DOS 
RESERVAS Secretaria do LICOM/PLIC 29 e 30 de março 

de 2016 

3ª e 4ª feira, 
das 10h00 às 

17h00 

INÍCIO DAS AULAS - 01 de abril de 2016 -

TÉRMINO DAS AULAS - 29 de junho de 
2016 - 


