
 

Cronograma - Cursos Extracurriculares 2021.3 (on-line) 

 
Alunos Novos*: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data /Horário Atividade/Divulgação 

25/10/21* - 

09h às 13h 

Matrícula para Nível 1 de Língua Inglesa 

no site: www.cursosextra.com 

25/10/21 - 

14h às 18 h 

Matrícula para Nível 1 de Outros Idiomas 

no site: www.cursosextra.com 

26/10/21   

09h às 18h 

Matrícula para Nível superior ao 1  

no site: www.cursosextra.com 

27/10/21** Reajuste de MATRÍCULA (para quem perdeu as 

datas anteriores)  

Língua Inglesa Nível 1 (09h às 13h) 

Outros Idiomas Nível 1 (14h às 18h) 

Nivelados para nível superior ao 1 (18h30 às 

22h30) 

28/10/21 Vencimento da taxa de matrícula 

Data /Horário Atividade/Divulgação 

 
 11/10/21 

09h às 18h 

Matrícula de Língua Inglesa no site: 

www.cursosextra.com 

13/10/21 

09h às 18h 

Matrícula de Outros Idiomas no site: 

www.cursosextra.com 

14/10/21*** Reajuste de MATRÍCULA (para quem perdeu as 

datas anteriores)  

 Língua Inglesa (das 09h às 13h) 

 Outros Idiomas (das 14h às 18h) 

15/10/21 Vencimento da taxa de matrícula 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data / Horário Atividade/Divulgação 

11/10/21 – 08h às22h Inscrição do Teste de Nivelamento no 

site: www.cursosextra.com 

13/10/21 – 00h05 às 23h55 Prova online de Língua Inglesa - 

https://grupos.moodle.ufsc.br/ 

14/10/21 - 00h05 às 23h55 Prova online Outros Idiomas- 

https://grupos.moodle.ufsc.br/ 

25/10/21 - A partir das 8h Resultados dos Testes de Nivelamento 

no site: www.cursosextra.com 

Ofertado para alunos que desejam saber em qual nível do Curso se  

enquadra conforme o seu conhecimento no idioma. 

 

*Alunos iniciantes que nunca cursaram o curso extracurricular; 

* Àqueles que não desejam realizar o Teste de Nivelamento; 

**Destinado àqueles que não realizaram a matrícula nos dia 25 ou 

26/10 

 

 

 

Teste de Nivelamento 2021.3 

Alunos Antigos (Rematrícula): 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Datas destinadas aos alunos que foram aprovados no curso online ofertado 

em 2020.1, 2020.2, 2021.1 e 2021.2, e que desejam continuá-lo, 

exclusivamente, no nível seguinte. 

*Aqueles que desejarem se matricular em níveis superiores àquele de 

aprovação, deverão realizar Teste de Nivelamento. 

***Destinado àqueles que não realizaram a matrícula nos dia 11 ou 13/10 
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