
VII Seminário de Línguas Estrangeiras
 

******* (VAGAS LIMITADAS) *******
 

2 a 4 de setembro de 2009
UFG - Goiânia

 
Período de inscrições prorrogado até o dia 3 de julho de 2009.
Local: Sala 25 (Dep. de Línguas e Literaturas Estrangeiras) – Faculdade 
de Letras
Horário: 9h às 12h e das 14h às 16h (dias úteis)
 
No intuito de atender bem aos que vierem participar do nosso 
Seminário, restringimos as inscrições de acordo com o seguinte 
número de vagas:
 

•        Inglês – 450 vagas
•        Espanhol – 250 vagas
•        Francês – 120 vagas
•        Italiano – 50 vagas

 
       Inscrições externas (para os não-residentes em Goiânia):

 
            O  interessado  deverá  enviar  um e-mail  para  clin@letras.ufg.br  
solicitando a reserva individual de vaga em uma determinada área (Inglês, 
Francês,  Espanhol  ou  Italiano).  Após  confirmarmos  a  vaga,  serão 
enviados  ao  interessado  (por  e-mail)  uma  ficha  de  inscrição  na  qual 
constarão  os  minicursos  para  que  se  faça  a  opção  por  ordem  de 
preferência,  bem  como  informações  sobre  o  pagamento  da  taxa  de 
inscrição. A ficha e o comprovante de depósito deverão ser enviados por 
fax. O comprovante de depósito é individual e nele deverá constar o nome 
do inscrito.

Informaremos, no e-mail, todos os dados para depósito (número 
da conta,  número do fax  etc.).  O comprovante  (original)  deverá ser 
apresentado na abertura do evento para retirar o material. Não nos 
responsabilizaremos por depósitos feitos sem a nossa confirmação de 
disponibilidade de vaga. Não faremos reserva por telefone. Em caso 
de desistência, a taxa de inscrição não será devolvida.

 
 
Valor da inscrição:
•    Alunos da Graduação e da Pós-Graduação em Letras da UFG – 
R$30,00 (trinta reais)
•    Demais participantes – R$60,00 (sessenta reais)
 

mailto:clin@letras.ufg.br


 
•        Mais informações pelos telefones: 

0XX-62-3521-1325 e 0XX-62-3521-1412
 
•    A programação provisória encontra-se no site www.letras.ufg.br
 

 
 
 

Prof. Dr. Francisco José Quaresma de Figueiredo
Coordenador do Seminário

http://www.letras.ufg.br/
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