
Informações gerais

1. Os cursos são gratuitos.

2. A idade mínima para iniciar os cursos é de 15 anos.

3. O  aluno  matriculado  deverá  frequentar  as  aulas,  participar  das  atividades  curriculares  e
extracurriculares, realizar provas escritas e/ou orais e providenciar o material didático a ser utilizado.

4. O aluno não poderá se matricular em mais de um curso. Para fazer um segundo curso, ele deverá
terminar o primeiro.

5. O número de vagas por turma é variável e dependente da proposta de cada curso.

6. A presença na primeira aula é obrigatória. Em caso de ausência não justificada, considera-se o aluno
desistente e sua vaga será destinada a outro interessado inscrito em lista de espera.

7. Ao final de cada curso o aluno recebe um certificado emitido pelo CEFET/RJ.

8. Não há a possibilidade de nivelamento, sendo obrigatório o início pelo primeiro nível.

Informações sobre os cursos

LIBRAS

O curso de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, nível básico, tem duração de um semestre com uma
aula semanal de 120 minutos. São trabalhados os aspectos lexicais e gramaticais da língua, bem como,
a identidade e cultura surda.

Língua Espanhola

O curso de língua espanhola está dividido em 4 níveis semestrais (I, II, III, IV) totalizando 2 anos. Ao
final do curso o aluno recebe um certificado equivalente ao nível básico de conhecimento da língua. As
aulas ocorrem duas vezes por semana e têm duração de 1 hora e 40 minutos. As quatro habilidades da
língua (falar, escrever, ouvir e ler) são trabalhadas conjuntamente.

Língua Inglesa

O curso de língua inglesa está dividido em 4 níveis semestrais (I, II, III, IV) totalizando 2 anos. Ao
final do curso o aluno recebe um certificado equivalente ao nível básico de conhecimento da língua. As
aulas ocorrem duas vezes por semana e têm duração de 1 hora e 40 minutos. As quatro habilidades da
língua (falar, escrever, ouvir e ler) são trabalhadas conjuntamente.

Para maiores informações, envie uma mensagem para celicefetnf@gmail.com 
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