
      

  

 

                                                    

 

CURSOS SEQUENCIAIS DE VERÃO 2020 
 

 

 

PÚBLICO ALVO:  graduandos da PUCRS e público externo (graduados da PUCRS ou de outras 

instituições de ensino superior). 

 

CARGA HORÁRIA:  30 horas-aula ou 60 horas-aula 

 

 

PERÍODO DE AULAS: janeiro de 2020  

 

 

MATRÍCULAS: a matrícula deverá ser realizada no prédio 9, sala 119 (térreo), a partir de 06 de 

dezembro de 2019 até o dia 27 de dezembro de 2019. 

Pedidos de cancelamento somente serão aceitos até o dia 30/12/2019. 

 

 

INFRAESTRUTURA: as aulas serão ministradas no prédio 8 do Campus Central da PUCRS. 

 

 

AVALIAÇÃO: a avaliação será progressiva e levará em conta o desenvolvimento das 

habilidades de leitura, escrita, expressão oral e capacidade de reflexão sobre as estruturas 

linguísticas adequadas a situações formais e informais de comunicação oral e escrita.  

 

 

INVESTIMENTO FINANCEIRO: 

 

1 – Os estudantes da PUCRS terão 02 ou 04 créditos cobrados juntamente com as demais 

mensalidades em 05 parcelas, conforme a tabela de seu curso. O valor de cada crédito é de 

R$: 342,74 (valor sujeito a alterações).  

 

2 – Os estudantes externos pagam o valor total dos créditos, parcelado em até duas 

parcelas, sendo a primeira no ato da matrícula e a segunda através de cheque pré-datado 

de pessoa física ou boleto bancário (via Setor Financeiro).  

 

 

CURSOS OFERECIDOS 

OFICINA DE LÍNGUA INGLESA I – 1254U-04  

Período: de 06/01 a dia 21/01 (segunda a sexta) - 12 encontros 

Número de vagas: 25  

Número de turmas: 1 

Horário: manhã – das 8h às 12h25min  

Professor: Carlos Ricardo Pires Rossa 

 

 



 

OFICINA DE LÍNGUA INGLESA III – 125AA-04  

Período: de 06/01 a 21/01 (segunda a sexta) - 12 encontros 

Número de vagas: 25 

Número de turmas: 2  

Horário: manhã – das 8h às 12h25min 

   noite – das 18h45min às 22h45min  

Professor: Barbara Elisa de M B da Silva 

OFICINA LITERÁRIA – 12285-02 

Período: dias 09/01 e 10/01 (quinta e sexta), 14, 15, 16 e 17/01 (terça a sexta) - 06 encontros 

Número de vagas: 25  

Número de turmas: 1 

Horário: manhã – das 8h às 12h25min  

Professor: Luis Roberto Souza 

ESCRITA CRIATIVA – 12277-02 

Período: dias 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15 e 16/01 (segunda a quinta) - 08 encontros 

Número de vagas: 25  

Número de turmas: 1 

Horário: noite – das 18h45min às 22h45min  

Professor: Cristiano Baldi 

LIBRAS – 1216C-04 

Período: de 06/01 a 21/01 (segunda a sexta) - 12 encontros 

Número de vagas: 25  

Número de turmas: 1 

Horário: tarde – das 14h às 17h30min  

Professor: Janaina Claudio e Andreia Dido 

 


