


Prezados estudantes,  
Sejam bem-vindos ao Centro de Línguas FFLCH USP! 
Este manual irá ajudá-lo a entender todo o processo de 

matrícula que você deverá seguir a fim de realizar nossos 
Cursos de Português. 

Antes de tudo, é necessário que você se inscreva no site do Centro 
de Línguas para a entrevista, que ocorrerá no dia 07 de agosto. 

Para se inscrever, acesse o link: 
<http://clinguas.fflch.usp.br/node/3141>. 

 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE OS CURSOS DE PORTUGUÊS 

 
O Centro de Línguas oferece três diferentes Cursos de 

Português para os alunos estrangeiros que estão realizando 
intercâmbio na USP. São eles: 

 Oficina de Nível A: Curso de Português Básico – 
Intensivo, com duração de uma semana; 

 Curso de Nível B: Curso de Português Intermediário, 
com duração de um semestre; 

 Curso de Nível C: Curso de Português Avançado, com 
duração de um semestre; 
 

Todos os Cursos de Português são pagos. Contudo, é 
possível que os alunos preencham um formulário disponível no 
site do Centro de Línguas, informando alguns dados a respeito 
de sua situação econômica. Todos os formulários preenchidos 
devem ser entregues na secretaria do Centro de Línguas. Após 
a entrega, os formulários irão para análise e, constatando a 
necessidade de bolsa, alguns alunos receberão isenção total 
das taxas. 

Serão oferecidas 8 (oito) bolsas para o Curso de Nível B e 18 
(dezoito) bolsas para o Curso de Nível C. 

 

 

 

COMO DEVO ME INSCREVER? 

O formulário deve ser preenchido corretamente com os 
seguintes dados: 

Nome completo: Preencha seu nome completo, sem 
abreviaturas; 
Categoria: A categoria se refere à sua situação como 
estudante (Aluno de Graduação, Aluno de Pós-graduação, USP 
Estagiário etc); 
Número USP: Cada estudante USP recebe um código próprio 
assim que é cadastrado nos sistemas da Universidade. Esse 
código é composto por 7 ou 8 números e pode ser encontrado 
na carteirinha USP; 
CPF: O Cadastro de Pessoa Física (CPF) é um item 
importantíssimo e cada estrangeiro deve providenciar o seu 
junto à Receita Federal. O aluno poderá realizar a entrevista 
sem o número de CPF, mas NÃO será possível efetuar sua 
matrícula no curso caso não possua um número de CPF; 
E-mail: Verifique se o endereço digitado está correto. Por favor, 
informe um endereço de e-mail que use regularmente, pois 
essa será a única forma utilizada pelo Centro de Línguas para 
entrar em contato com o aluno; 
Sexo: Masculino/Feminino; 
Nome da mãe: Preencha com o nome completo, sem 
abreviaturas; 
Data de nascimento: Preencher na seguinte ordem: 
Dia/Mês/Ano; 
País de origem: De preferência, escreva em português; 
Estado e cidade de nascimento: Preencha com o nome de 
estado e cidade que aparecem no documento oficial; 
Documento principal (RG ou Passaporte): Indique que o 
documento escolhido é o passaporte e preencha corretamente 
o número completo de identificação; 
Data de emissão: Informe a data exata em que o passaporte 
foi emitido, com dia, mês e ano; 
Órgão expedidor: O órgão expedidor é a entidade 
governamental que emitiu o passaporte em seu país; 



Validade do Passaporte: Informe a data de expiração do 
passaporte, com o dia, mês e ano; 
Unidade USP/Curso: Só para alunos e funcionários USP: 
Unidade ou Instituto no qual o aluno irá cursar a 
graduação/pós-graduação aqui na USP; 
Documento de Identificação: Anexar uma cópia da parte 
principal do passaporte; 
Comprovante de vínculo USP: Anexar uma cópia da 
carteirinha USP ou da carta de aceite. 
 

Após ter preenchido todos os campos corretamente, você 
receberá a seguinte mensagem:  

 
“Sua inscrição foi recebida com sucesso! 

Aguarde o contato da Equipe de Português via e-mail.” 
 

Dentro de alguns dias a Equipe de Português irá enviar um 
e-mail com o horário exato de sua entrevista. Aguarde a data 
da entrevista e não se atrase. O atraso de um aluno prejudicará 
o andamento de todas as outras entrevistas. 

 

A ENTREVISTA 

 

A entrevista tem duração de 15 a 20 minutos e será inteiramente 
oral. Substituindo o teste de nível, o intuito é averiguar em qual 
nível o aluno se encaixa (Oficina de nível A, Curso de nível B ou 
Curso de nível C). 

O aluno saberá qual é o melhor nível para ele já no momento da 
entrevista. Todos os resultados serão divulgados em nosso site. 

Ao fim das entrevistas, serão abertas as inscrições para os 
cursos. Cada aluno deve matricular-se no nível em que foi 
aprovado no momento da entrevista. 

 

HORÁRIOS DAS TURMAS 

 Oficina de nível A 

Turma Única: 16, 17, 23 e 24/08 – 14h às 16h30; 

 Curso de nível B: 

Turma 1: Segunda-feira – 16h às 18h; 

Turma 2: Terça-feira – 14h às 16h; 

 Curso de nível C: 

Turma 1: Segunda-feira – 14h às 16h; 

Turma 2: Terça-feira – 16h às 18h; 

Turma 3: Quarta-feira – 14h às 16h. 

 

Após a inscrição na turma escolhida, o aluno deverá aguardar 
o início das aulas. O boleto para pagamento será enviado dentro 
de algumas semanas após início do curso. Deve-se prestar 
atenção à data de vencimento do boleto pois, o Centro de línguas 
não emitirá outro boleto. Aqueles que não pagarem o boleto 
dentro do prazo terão suas matrículas canceladas e não 
receberão certificado no final do curso. 

Todas as informações sobre os Cursos de Português 
oferecidos pelo Centro de Línguas poderão ser encontradas no 
seguinte link: 

<clinguas.fflch.usp.br/node/3134>. 

Em caso de dúvidas, também é possível contatar a equipe 
responsável pelo e-mail portcl@usp.br. 


