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Edital 010/2022 – Pró-Reitoria de Pós-graduação,  

Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização (PROPPEXII) 

 

 

CURSO DE EXTENSÃO DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)  

NO CAMPO DA SAÚDE - NÍVEL BÁSICO 

 

 

A Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e 

Internacionalização do Centro Universitário de Pato Branco (UNIDEP), este 

autorizado pela Portaria MEC n° 2146, de 16 de dezembro de 2019, TORNA 

PÚBLICO que se encontra aberto o período de matrícula para o Curso de 

Extensão de Língua Brasileira de Sinais no Campo da Saúde – Nível Básico, 

conforme regras e instruções a seguir. 

 

 

1 Formato do Curso 

 

1.1 Formato remoto síncrono, demandando a conexão e participação virtual dos 

alunos nos dias e horários de aula, agregando ainda atividades complementares 

obrigatórias em Educação à Distância (EaD). Uso das plataformas Canvas e 

Zoom.  

 

OBS: É de responsabilidade dos alunos matriculados participarem das aulas 

remotas síncronas (ao vivo), devendo para isso fazer uso de computador ou 

celular pessoal equipado com câmera e microfone, para a devida interação entre 

docentes e discentes durante o horário de aula. 

 

 

2 Carga Horária 

 

Carga horária total igual a 30h, sendo 22h no formato remoto e 8h em EaD. 

 

 

3 Calendário das Aulas 

 

3.1 Previsão de início do Curso: 17 de setembro de 2022. 

 

3.2 Previsão de término do Curso: 03 de dezembro de 2022. 

 

3.3 Aulas semanais, aos sábados, das 9h15 às 11h15, realizadas através das 

plataformas Canvas e Zoom, conforme previsão a seguir.  
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3.4 Em caso de força maior, o calendário das aulas poderá sofrer alterações. Em 

função disso, poderá ocorrer, eventualmente, a necessidade de agendamento 

de aulas em outro dia e horário da semana. 

 

Datas das Aulas no  
Formato Remoto Síncrono  

(ao vivo, exigindo participação dos alunos) 
Dia da semana Horário 

17/09/2022 

Sábado 9h15 às 11h15 

24/09/2022 

01/10/2022 

08/10/2022 

15/10/2022 

22/10/2022 

29/10/2022 

05/11/2022 

19/11/2022 

26/11/2022 

03/12/2022 

 

 

4 Público-alvo 

 

Profissionais do campo da Saúde e alunos matriculados em cursos de 

Graduação no campo da Saúde. 

 

 

5 Vagas 

 

5.1 Máximo: 60 vagas. 

 

5.2 Mínimo: 45 vagas. 

 

 

6 Processo de Matrícula 

 

6.1 As matrículas deverão ser realizadas até 11 de setembro de 2022, através 

de link específico disponibilizado no site do UNIDEP. 

 

* Quando da Matrícula, será gerado boleto bancário no valor correspondente ao da 

primeira parcela ou do montante total quando de pagamento à vista (ver seção 7 deste 

Edital). O vencimento do boleto ocorrerá um dia após a geração do mesmo. 

 

IMPORTANTE! Ao realizar o pagamento da matrícula, o aluno reconhece estar ciente e 

aceitar os termos previstos no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, cujo 

objeto é o “Curso de Extensão de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) no Campo da 
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Saúde - Nível Básico”. O contrato segue anexo a este Edital, está disponível no 

ambiente de matrícula online e em versão .PDF e .DOC no site institucional. 

 

6.2 Logo após realizar o preenchimento do formulário de matrícula, o aluno deverá 

encaminhar para lilian.santos@unidep.edu.br imagem frente e verso dos seguintes 

documentos:  

- RG (frente e verso); 

- CPF (frente e verso); 

- Certidão de Nascimento ou de Casamento (frente e verso); 

- Comprovante de residência (fotocópia); 

- Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, com assinatura do aluno ou do 

responsável legal ao final e rubrica em todas as páginas (documento disponível em 

https://www.unidep.edu.br/sites/extensao ). 

 

SE DESEJAR USUFRUIR DO PROGRAMA DE FIDELIDADE, descrito na seção 7 deste 

Edital, o aluno deverá encaminhar para lilian.santos@unidep.edu.br, juntamente com os 

documentos da matrícula, imagem frente e verso da documentação comprobatória dos 

requisitos atendidos por ele (ver Quadro a seguir).  

 

 

7 Investimento  

 

7.1 O investimento correspondente à carga horária total do curso e é de R$ 

420,00 (quatrocentos e vinte reais). Abaixo são apresentadas as oportunidades 

de pagamento, considerando o Programa de Fidelidade. 

 

Público 
(mediante 

comprovação 
de vínculo) 

Quantidade 
de Parcelas 

Desconto 

Valor da 
Matrícula 

em R$ 
(set/2022) 

Valor de cada 
mensalidade 

em R$ 
(outubro e 
nov/2022) 

Documentação 
Comprobatória 

TODOS para 
pagamento  
À VISTA 
(no ato da 
matrícula) 

01 
(pagamento 

total, À VISTA, 
no ato da 
matrícula) 

20% 336,00 --- --- 

Acadêmicos 
do UNIDEP e 

de demais 
unidades 

Afya  

03  
(matrícula + 2 
mensalidades) 

15% 140,00 108,50 

Documento que 
comprove 

matrícula (ex: 
declaração de 
matrícula ou 

boleto de 
mensalidade com 
vencimento em 
setembro/2022) 

https://www.unidep.edu.br/sites/extensao
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Egressos de 
graduação 

e/ou de pós-
graduação do 

UNIDEP 

03  
(matrícula + 2 
mensalidades) 

10% 140,00 119,00 
Certificado de 
Conclusão de 

Curso 

Funcionários 
do UNIDEP 

03  
(matrícula + 2 
mensalidades) 

15% 140,00 108,50 

A própria 
Secretaria da 

PROPPEXII fará a 
validação junto ao 
setor de Recursos 

Humanos da 
instituição 

Familiares de 
primeiro grau 

de 
funcionários 
do UNIDEP 
(pai, mãe, 

irmãos, 
cônjuge, 
filhos) 

03  
(matrícula + 2 
mensalidades) 

10% 140,00 119,00 

Certidão de 
Nascimento, e/ou 
de Casamento, 
e/ou RG, e/ou 

Contrato de União 
Estável, 

dependendo do 
grau de 

parentesco que 
deseja ser 

comprovado. 

Comunidade 
Externa 

03  
(matrícula + 2 
mensalidades) 

--- 140,00 140,00 --- 

 

7.2 O enquadramento no Programa de Fidelidade deve ser realizado pelo próprio 

aluno no momento da matrícula, não cabendo solicitação de enquadramento 

posterior; 

 

7.3 A qualquer tempo, o UNIDEP poderá solicitar documentação que comprove 

a condição de enquadramento do aluno no Programa de Fidelidade e, 

identificando discrepância, realizar a cobrança da diferença devida; 

 

7.4 As porcentagens de desconto previstas para cada parâmetro não são 

cumulativas. Assim, caso o aluno enquadre-se em mais de um parâmetro de 

desconto, ele deverá optar por um deles no ato da inscrição para cada módulo 

do curso. 

 

 

8 Disposições Gerais 

 

8.1 O detalhamento dos conteúdos a serem trabalhados e a identificação do 

corpo docente constam no projeto do Curso.  

 

8.2 O corpo docente do Curso poderá sofrer alterações em virtude de 

disponibilidade ou de qualquer outro fator que impeça o professor de ministrar 

as aulas. 
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8.3 O calendário das aulas poderá sofrer alterações em função de força maior. 

 

8.4 O UNIDEP se reserva o direito de cancelar ou alterar as datas previstas para 

a oferta do Curso caso este não atinja o número mínimo de alunos conforme 

previsto. Destaca-se que, no caso de cancelamento do Curso por parte do 

UNIDEP, este restituirá aos matriculados o valor pago. 

 

8.5 No caso de desistência de participação no Curso por parte do aluno, o 

mesmo terá direito à restituição do valor pago apenas quando informar a 

desistência até 8 dias antes do início das aulas, através de comunicado formal 

realizado por e-mail para lilian.santos@unidep.edu.br. 

 

8.6 Outras informações poderão ser obtidas junto à Secretaria da PROPPEXII, 

pelo telefone (46) 3220-3096 ou pelo e-mail lilian.santos@unidep.edu.br.  

 

8.7 Os casos omissos deste edital deverão ser resolvidos junto à PROPPEXII. 

 

Publique-se: 

Pato Branco, 31 de agosto de 2022. 

 

 

Profª Ma. Marielle Sandalovski Santos 

Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa,  

Extensão, Inovação e Internacionalização 

mailto:lilian.santos@unidep.edu.br
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