
EDITAL Nº 040/2019 de 15.04.2019 

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE VAGAS 
PARA CURSO DE EXTENSÃO “LÍNGUA 
PORTUGUESA: REGRAS GRAMATICAIS”  

A Diretora Acadêmica, Renata Alves Batista Basso, no uso de suas atribuições legais, por 

intermédio da Coordenação de Pesquisa e Extensão das Faculdades Integradas de Ensino 

Superior de Linhares (Faceli), torna pública a abertura de vagas destinadas ao público interno 

e externo para o curso de extensão “Língua Portuguesa: Regras Gramaticais” a ser 

ministrado pela Prof.ª Me. Zilda M. Fantin Moreira, nos termos que se seguem. 

Art. 1º - Ficam abertas as inscrições para o Curso de Extensão “Língua Portuguesa: Regras 

Gramaticais e os interessados em participar, devem requerer sua inscrição no site da Faceli 

(www.faceli.edu.br) no período de 17 a 23 de abril de 2019.  

Art. 2º - São 70 (setenta) vagas disponíveis para alunos e funcionários da Faceli e pessoas 

da comunidade. 

Art. 3º - A seleção será feita por ordem de inscrição. Todos os alunos inscritos até o número 

regimental de 70 (setenta) serão admitidos no curso e o resultado será divulgado, em edital, 

no site da Faceli.  

Parágrafo único. O aluno que não vier ao primeiro encontro será considerado desistente e 

automaticamente será convocado o inscrito subsequente, por telefone. 

Art. 4º - O Curso de “Língua Portuguesa: Regras Gramaticais” funcionará com encontros 

semanais às segundas-feiras, das 18h e 30min às 20h e 30min, nos dias 06/05, 13/05, 

20/05, 27/05, 03/06, 10/06, 17/06, 24/06 e 01/07/2019, na sala 27 da Faculdade de Ensino 

Superior de Linhares (Faceli), conforme o cronograma  e respectivo conteúdo programático a 

seguir:  

http://www.faceli.edu.br/


CRONOGRAMA: 

06/05 = Quadro das preposições, combinações e contrações; ocorrência da crase; atividades 
de crase para casa. 

13/05 = Atividades de crase (corrigir); sintaxe de colocação; as classes de palavras, o esquema 
das classes de palavras e as particularidades do gênero; atividades de colocação de pronomes 
para casa. 

20/05 = atividades de colocação de pronomes (corrigir); sintaxe de concordância (nominal e 
verbal); atividades de concordância para casa. 

27/05 = atividades de concordância (corrigir), pontuação (iniciar). 

03/06 = Pontuação (finalizar); atividades de pontuação para casa. 

10/06 = atividades de pontuação (corrigir); atendimento de dúvidas. 

17/06 = Sintaxe de regência nominal; atividade de regência nominal para casa. 

24/06 = Sintaxe de regência verbal; atividade de regência verbal para casa. 

01/07 = Atividades de regência nominal e verbal corrigir; atendimento de dúvidas. 

Art. 5º - O referido curso de extensão terá certificado de 26 horas (18 horas presenciais e 08 

não presenciais para resolução de atividades em casa). O número de horas no certificado 

dependerá da frequência nos encontros determinados.  

Art. 6º - Complementarão este Edital, as Instruções Normativas da Coordenação de Pesquisa 

e Extensão sobre este Curso de Extensão publicadas no website e/ou no quadro de avisos 

da Faceli. 

Linhares, ES, 15 de abril de 2019. 
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