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EDITAL OFERTA DE BOLSAS DOS CLLE – 2022 
 

Os alunos que desejam concorrer a bolsas nos Cursos Livres de Línguas Estrangeiras da UFPA 
devem enviar suas solicitações para e-mail dos CLLE (cursoslivresufpa@gmail.com), no 
período de 04 a 08 de julho de 2022. 
Serão ofertadas até 70 BOLSAS para o nível 1 dos cursos regulares de Inglês, Francês ou 
Espanhol. Poderão concorrer alunos da UFPA e da comunidade externa de comprovada 
carência financeira (renda familiar de até um salário mínimo) e excelência acadêmica.  
 
DOCUMENTOS A ANEXAR PARA PEDIDO DE BOLSA 
a) Cópia do RG. 

b) Cópia do CPF. 

c) Cópia do comprovante de residência atualizado (conta de luz ou telefone). Caso resida em 

imóvel de parentes ou alugado, anexe junto com o comprovante de residência, a declaração 

de residência. O modelo da declaração encontra-se disponível no site 

www.clleufpa.wix.com/cursoslivres. A declaração deverá ser autenticada em cartório. 

d) Cópia do(s) comprovante(s) de renda familiar. Se for autônomo e/ou informal, prestador de 

serviços, deverá anexar declaração individual de rendimento, constando informações de 

função, tempo de atividade e valor de renda mensal. Em caso de desemprego, 1) anexar 

declaração de Desemprego e 2) anexar declaração de renda dos pais e ou responsáveis 

financeiros. Os modelos das declarações de Renda e de Desemprego encontram-se 

disponíveis no site www.clleufpa.wix.com/cursoslivres. Essas Declarações de Renda e de 

Desemprego deverão ser autenticadas em cartório.  

 

*Alunos de Cursos de Graduação ou Pós-graduação devem anexar: 

1. Cópia do comprovante de matrícula atualizado. 

2. Histórico Acadêmico atualizado com CRG. 

*Alunos que já concluíram o Ensino Médio devem anexar: 

1. Histórico escolar atualizado. 

2. Atestado de Conclusão de Ensino Médio. 

*Alunos que recebem bolsas acadêmicas devem anexar: 

1. Histórico acadêmico atualizado com CRG. 

2. Declaração do valor proveniente da bolsa por meio de contracheque e/ou comprovante 

emitido pela instituição com os respectivos carimbos e assinaturas dos responsáveis 

pelos programas e/ou projetos. 

 
CRITÉRIOS DE MANUTENÇÃO DA BOLSA ATÉ O ÚLTIMO NÍVEL 

a) Ser aprovado com o conceito BOM ou EXC. 

b) Manter o percentual mínimo de 75% de frequência. 

c) Não abandonar ou trancar o curso. 

d) Matricular-se semestralmente no site www.fadesp.org.br e entregar boleto de matrícula na 

Secretaria dos Cursos Livres para recadastramento da Bolsa a cada início de semestre. 

 

RESULTADO 
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O resultado da seleção de novos bolsistas será divulgado no site dos CLLE no dia 15/07/2022 a 
partir das 16h. 

Obs.: O candidato inscrito que anexar documentação incompleta ou incompatível 
com as exigências desse Edital, terá seu pedido indeferido. 
 
Contatos: 3201-7524  
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