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O CENEX da Faculdade de Letras da UFMG 
oferece cursos de idiomas com qualidade e 
preços acessíveis, há mais de 50 anos, ao 
público em geral, a partir de 14 anos de 
idade. O CENEX tem, portanto, tradição no 
ensino de línguas em Minas Gerais e 
credibilidade no mercado. Seus cursos são 
os mais antigos e os melhores da UFMG e 
são ministrados por alunos da Faculdade de 
Letras, rigorosamente selecionados e 
supervisionados por docentes doutores/
pesquisadores dessa universidade.

No CENEX da Faculdade de Letras da 
UFMG, temos cursos regulares (de março a 
junho e de agosto a novembro), cursos de 
férias (em janeiro) e cursos a distância.  



CURSOS OFERECIDOS PELO CENEX-FALE

INGLÊS* - ESPANHOL* - FRANCÊS - ALEMÃO - ITALIANO* - PORTUGUÊS*

Os cursos dessas línguas estrangeiras modernas são oferecidos em diversos ní-
veis (correspondentes aos do Quadro Comum Europeu de Referência para Lín-
guas) e têm uma metodologia comunicativa que visa ao desenvolvimento das 
habilidades de compreensão e produção de textos orais (ouvir e falar) e escri-
tos (ler e escrever).                                                                              

LÍNGUAS MODERNAS

OBSERVAÇÃO:  O asterisco ao lado do nome do curso indica que o curso 

também é  oferecido na modalidade a distância. 



LÍNGUAS CLÁSSICAS

JAPONÊS

Introdução ao idioma, visando ao desenvolvimento da compreensão e produção 
oral e escrita, assim como o conhecimento da cultura japonesa.

LIBRAS*

Este curso visa ao desenvolvimento de um conhecimento da Língua Brasileira 
de Sinais que instrumentalize e possibilite ao aluno a interação e a comunica-
ção com a pessoa surda em situações sociais variadas.

LATIM*

Este curso visa ao desenvolvimento das habilidades de leitura e tradução de 
textos escritos nesta língua, apresentando os elementos básicos da língua na 
qual estão escritas obras clássicas de inquestionável valor.

GREGO

Este curso visa à formação no aluno de uma base gramatical e à sua 
capacitação para a leitura e tradução de textos de nível iniciante escritos nesta 
língua clássica.

PORTUGUÊS  (ver pg. 5 - Cursos Especiais )

PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS*

Este curso é oferecido em diversos níveis e tem uma metodologia comunicativa 
que visa ao desenvolvimento das habilidades de compreensão e produção de 
textos orais (ouvir e falar) e escritos (ler e escrever) em língua portuguesa. O 
curso é destinado a falantes nativos de outros idiomas.

PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS - PREPARATÓRIO PARA O CELPE-BRAS*

Este curso visa a preparar os interessados no Exame Celpe-Bras, através de 
treinamento com provas antigas.

LEITURA E COMPREENSÃO DE TEXTOS EM INGLÊS

Este curso têm caráter instrumental que visa ao desenvolvimento de estratégias 

de leitura a compreensão de texto nessa língua. 

Cursos - continuação

CURSOS ESPECIAIS
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PORTUGUÊS 
Os cursos deste grupo são indicados para falantes do idio-
ma português que pretendem aperfeiçoar o seu conheci-
mento desse idioma. Veja a seguir  quais são os módulos 
oferecidos:

ESCRITA CRIATIVA (este curso é oferecido somente na versão 
EAD). Nesse curso, os participantes serão estimulados a 

produzir textos de diferentes gêneros do universo 
literário como o poema, o conto e a crônica, 

explorando a linguagem verbal, assim 
como elementos não verbais. 
Experimentarão também a produção 

de literatura em ambiente digital, a 
exemplo da poesia digital.

GRAMÁTICA TRADICIONAL DO 
PORTUGUÊS

Este curso é oferecido em 2 mó-
dulos, sendo um de fonologia e 
morfologia e o outro de sintaxe. 

Neste curso, são aprofundados co-
nhecimentos acerca da gramática, le-

vando o aluno a refletir e discutir não 
apenas as questões relativas à norma, 
mas também ao uso da língua portu-
guesa.

PORTUGUÊS - LEITURA E PRODUÇÃO 
DE TEXTOS ACADÊMICOS

Este curso visa a desenvolver ou 
aprimorar a habilidade de pro-

dução de textos da esfera aca-
dêmica, como resenhas, projetos, 

artigos e trabalhos monográficos. 
Neste curso, serão discutidas, além 

de questões textuais, também 
questões normalizadoras. 

PORTUGUÊS PARA CONCURSOS (este 
curso é oferecido somente na versão EAD). Este curso 

visa a atender a uma demanda de pessoas que buscam 
estudar gramática normativa para se submeter a concur-

sos  públicos.

REVISÃO DE TEXTOS

Este curso visa a desenvolver no aluno a habilidade de revi-
sar textos, considerando-se não apenas questões formais 
relacionadas à ortografia e à gramática, mas também ques-
tões de textualidade e de gênero. 
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Carga horária dos cursos: 52 horas/aula (EXCETO o curso de Inglês Kids, que 
tem carga horária de 38 h/a).

Para conhecer as turmas, os dias/horários e os livros usados nos cursos, acesse 
www.cenex.letras.ufmg.br.

CURSOS DE LÍNGUAS MODERNAS: 

Valor (por semestre): A vista: R$ 840,00.  Parcelado: 5 parcelas de R$186,00, 

EXCETO o curso de Português para Estrangeiros, cujo pagamento é somente a 

vista ).

CURSOS DE LÍNGUAS CLÁSSICAS

Valor (por semestre): A vista: R$ 280,00.  Parcelado: 2 parcelas de R$145,00. 

ATENÇÃO: Estes cursos não estão sujeitos aos descontos oferecidos pelo CENEX.

CURSOS ESPECIAIS: 

Valor (por semestre): A vista: R$ 390,00. Parcelado: 3 parcelas de R$ 157,00. 

ATENÇÃO: Estes cursos não estão sujeitos aos descontos oferecidos pelo CENEX.

DESCONTOS: Verifique as possibilidades de desconto no momento da matrícula.

De 02/01 a 17/03/2020

LOCAL: FUNDEP - Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa. 

Pessoalmente: Posto da Fundep - Praça de Serviços do Campus Pampulha da 

UFMG - av. Pres. Antônio Carlos, 6627 - lj07 - Pampulha - Fone: 3409-4220 – 

Horário: 8 às 17h. Via Internet: www.cursoseeventos.ufmg.br/CAE (área: Lin-

guística, Letras e Artes) ou site do CENEX-FALE: www.cenex.letras.ufmg.br 

- Campus Pampulha da UFMG

- Faculdade de Direito da UFMG

- Escola de Arquitetura da UFMG

- Igreja Batista do Barro Preto

Verifique, no momento da matrícula, o local do seu curso.

TURMAS E CARGA HORÁRIA DOS CURSOS

VALORES DOS CURSOS

MATRÍCULAS

LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS CURSOS
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1. O teste de nivelamento é indicado para aqueles que já possuem conhecimen-
to prévio de um idioma e que pretendem começar a estudar a partir de um es-
tágio que não seja o primeiro.

2. As inscrições para os testes podem ser feitas no posto da FUNDEP (lj 7 - 
Praça de Serviços do Campus UFMG) ou via internet. Taxa de inscrição: R$ 
25,00. Os alunos carentes não estão isentos do pagamento desta taxa.

3. LOCAL DOS TESTES:  Os testes são realizados no prédio da Faculdade de Le-
tras da UFMG. A lista de salas será afixada na entrada da Faculdade, no dia do 
teste.

4. É obrigatório o comparecimento com pelo menos 15 minutos de antecedên-
cia. 

5. O RESULTADO do teste é divulgado no site do CENEX-FALE, www.ce-
nex.letras.ufmg.br.

6. A participação no teste de nivelamento não representa garantia 
de vaga nas turmas.

7. A validade do teste é de 12 meses.

Data do Teste Período de Inscrições Resultado

15/02/20 04 a 15/02/20 19/02/20

10/03/20 (somente Inglês) 19/02 a 05/03 13/03/20

Testes para o 1º semestre/2020:

TESTE DE NIVELAMENTO
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O CENEX-FALE oferece bolsas de estudo para os cursos regulares e para os 
cursos de férias. Verifique o regulamentos e o calendário dos processos de dis-
tribuição  dessas bolsas no site do CENEX-FALE, clicando na opção "Cursos de 
Idiomas".

Aulas: Dias da semana Início Término Nº de encontros

Segundas e quartas-feiras 23/03 22/06 26

Terças e quintas-feiras 24/03 30/06 26

Sextas-feiras 27/03 10/07 13

Sábados 28/03 18/07 13

Quartas e sextas-feiras 25/03 01/07 26

Quartas-feiras 25/03 17/06 13

RECESSOS E FERIADOS:

• 9, 10 e 11/04 - Semana Santa

• 20 e 21/04 - Tiradentes

• 1º e 2/05 - Dia do Trabalho

• 30/05 - Mostra Sua UFMG 2020

• 11, 12 e 13/06 - Corpus Christi

BOLSAS DE ESTUDO

CALENDÁRIO DE AULAS - 1ª SEMESTRE / 2020

CURSOS A DISTÂNCIA 

Idiomas a distância 
de um clique. 

Conheça os  cursos de idiomas a 

distância do CENEX-FALE. Acesse: 

www.cenex.letras.ufmg.br



Metodologia: Os cursos de línguas modernas (Alemão, Espanhol, Francês, 
Inglês, Italiano e Português para Estrangeiros) têm uma metodologia (pre-
ferencialmente) comunicativa.  Em caso de dúvida, envie mensagem para o 
e-mail cenexidiomas@letras.ufmg.br. 

• As aulas serão ministradas (preferencialmente) de forma presencial.

• Para se matricular a partir do 2º estágio ou estágio único de qualquer 
curso que exija pré-requisito específico, é necessário que o interessado te-
nha sido aprovado no estágio anterior do curso pretendido, promovido pe-
lo CENEX-FALE, há no máximo 12 meses ou tenha participado de qualquer 
um dos testes de nivelamento do CENEX-FALE realizados a partir de 
março de 2019. Confira os pré-requisitos de cada curso no site de matrícu-
las.

• A vaga no curso só estará garantida a partir da confirmação do paga-
mento do 1ª parcela.

• A efetivação da matrícula implica a aceitação integral das cláusulas 
existentes no Contrato de Adesão.

• Os cancelamentos deverão ser obrigatoriamente formalizados junto à 
FUNDEP e estão sujeitos a uma taxa de rescisão contratual.

• O CENEX-FALE reserva-se o direito de alterar o quadro de horários e 
de oferta de cursos tanto para o semestre em curso, quanto para os se-
mestres seguintes.

• As turmas funcionarão com, no mínimo, 07 e, no máximo, 20 alunos; si-
tuações especiais necessitam autorização.

• Em caso de cancelamento de turmas, os valores serão devolvidos inte-
gralmente.

• Descontos: São possíveis descontos para grupo familiar ou matrícula 
em mais de um curso. Consulte a FUNDEP.

• Descontos especiais:

 - Alunos, professores e funcionários da FALE/UFMG: 50% de desconto.

 - Dependentes de funcionários do quadro efetivo ou de professores da 

FALE/UFMG: 25%.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

www.cenex.letras.ufmg.br - Campus Pampulha da Universi-
dade Federal de Minas Gerais - Av. Antônio Carlos, 6627 - Be-
lo Horizonte - MG - CEP: 31270-901 - Tel: 55 31 3409-6002 - 
Facebook: CENEX-FALE/UFMG - Proj. gráfico e ilustrações: 
Wagner Silva. Fotos: Dreamstime.
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CURSOS DE IDIOMAS INFANTIS - INGLÊS KIDS

O CENEX-FALE agora oferece cursos de 

inglês para aquela turminha que quer 

estar preparada para o futuro.

TEEN 1- Ter 
idade entre 10 
anos e 11 anos.

TEEN 2- Ter idade 
entre 10 anos e 11 
anos e teste de nivelamento.

JUNIOR 1 –Ter idade entre 12 
e 13 anos.

KIDS 1 - Ter idade entre 8 anos e 9 anos 

KIDS 2- Ter idade entre 8 anos 

e 9 anos e teste de 

nivelamento.

Período de 
matrícula: 

02/01 a 
17/03/2020

Período de 
realização: 

28/03/2020 a 
18/07/2020

Horário: Sábado - 
09:00 às 11:40

Local: Campus da 
UFMG - Pampulha

Carga horária:
 38 horas/aula



EXAMES DE PROFICIÊNCIA 

O CENEX-FALE realiza exames de proficiência em 

língua estrangeira para candidatos a cursos de Pós-

Graduação e para alunos da UFMG interessados em 

participar de programas de Mobilidade Internacional 

(intercâmbio) promovidos pela Universidade. 

A participação nos exames é livre a qualquer 

pessoa da comunidade.

Confira os editais e 

regulamentos desses 

exames no site CENEX-FALE,

www.cenex.letras.ufmg.br -

opção "Exames de Proficiência"  
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Apoio:


