
  

  
  

EDITAL Nº 02/2020 

  
LANGUAGEPRO Online 

  
Por meio deste edital, comunica-se que estarão abertas em Damásio, São Paulo-SP (Ibmec SP), Rio de 

Janeiro-RJ (Ibmec RJ - Centro e Barra), Belo Horizonte-MG (Ibmec BH), Brasília-DF (Ibmec DF), Campinas-SP 
(Unimetrocamp), Fortaleza-CE (Unifanor), Teresina-PI (Unifacid), Imperatriz-MA (Facimp), Recife-PE 
(UniFBV), Caruaru-PE (Unifavip), Salvador-BA (Uniruy) , Belém-PA (Faci) e Manaus-AM (FMF) as matrículas 

para o semestre de 2020.2 do curso de inglês subsidiado Language Pro Online  
  

IMPORTANTE:  

•  As matrículas do LanguagePro Online para o período de 2020.2 estarão abertas a partir de 11 de 

Setembro 2020.  

  
Obs. 1: As informações neste edital estão sujeitas a mudanças e recomendamos aos candidatos verificarem este 
documento regularmente.   

*Link de matrículas do portal do Language Pro – http://www.languageproidiomas.com.br 
*Se você é aluno de Graduação EAD verifique a disponibilidade do Language Pro para você via central de 
atendimento (CRA) no portal Integrees. 

 

 

I. DO PROGRAMA  

  

1. O programa Language Pro Online é um curso de idiomas subsidiado na modalidade online. O Language 
Pro Online faz uso da plataforma ALTÍSSIA, que é um curso de idiomas completo, com conteúdos de 
acordo com seus interesses pessoais e profissionais.  

  

II. DO CURSO: NÍVEIS E IDIOMAS 

 

Níveis: O curso Language Pro online é composto por 10 idiomas (Alemão, Espanhol,  Francês, Finlandês, 
Holandês, Italiano, Inglês, Português (Portugal), Polonês e Sueco), cada um contendo os níveis descritos 
abaixo, realizado na Plataforma ALTISSIA.  

- Inglês de A1 a C2 

- Espanhol de A1 a C2 

- Italiano de A1 a C2 

- Francês de A1 a C2 

http://www.languageproidiomas.com.br/


  

  
  

- Alemão de A1 a C2 

- Português (Portugal) de A1 a B2 

- Holandês (neerlandês) de A1 a B2 

- Sueco apenas A1 

- Polonês apenas A1  

- Finlandês apenas A1  

 

 

 
 

 
 

1. Teste de Nivelamento: No primeiro acesso à plataforma ALTÍSSIA, o aluno fará o teste de nivelamento 
e obterá uma pontuação que o colocará em um dos níveis do idioma escolhido. O aluno será solicitado 

a realizar o teste de nível que avaliará o aluno nas 4 habilidades principais de acordo com o Quadro 



  

  
  

Comum Europeu de Referência para Línguas. O aluno receberá uma pontuação geral relacionada ao 
nível linguístico do QCERL e pontuação específica por habilidade avaliada. Ele receberá na sequência 
um documento que o certifica da pontuação atingida. Da combinação do resultado do teste de nível 

com a escolha de temas de interesse do aluno, será produzido um percurso personalizado como trilha 
de aprendizado direcionando o aluno em seus estudos. 
  

2. Duração dos níveis: A duração de cada nível vai de acordo com a produtividade do aluno no curso. 
Não existe um número mínimo de atividades que o aluno deva concluir para passar de nível. O aluno 
pode avançar no seu tempo e no seu ritmo. Todo mês, é possível verificar o seu progresso realizando 

novamente o teste de nível.   
  

 

3. Aprovação de nível: O teste de nível é disponibilizado todo mês. O intuito é fazer com que o aluno 

seja autônomo e responsável pelo próprio aprendizado. Dessa forma, podendo realizá-lo com 
frequência, o aluno poderá facilmente verificar seus ganhos no idioma e quanto ainda precisa 
avançar. A cada realização do teste de nível, um novo percurso é produzido e entregue ao aluno. 

Mesmo que o aluno não avance um nível completo, ele poderá verificar seus avanços nos subníveis 
nas habilidades específicas.  

  

III. DA ELEGIBILIDADE DOS CANDIDATOS  

  

1. Alunos dos cursos de graduação presencial, pós-graduação presencial e online, professores e 
colaboradores em qualquer regime de trabalho estão elegíveis a cursar o Language Pro Online.  

  

  

IV. DOS HORÁRIOS E QUANTIDADE DE VAGAS  

  

1. O aluno poderá acessar a plataforma do Language Pro Online 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 

(sete) dias da semana, de acordo com a sua disponibilidade de tempo.  
  

V. DO CALENDÁRIO LETIVO  

  

1. O acesso à plataforma terá duração de 06 (seis) meses, contados a partir da data de matrícula no 

Language Pro Online, podendo ser renovado ao término desse período, para a continuidade do 

curso.  

 

2. O acesso inicial à plataforma ALTÍSSIA poderá ser realizado logo após 48 horas da efetivação da 

matrícula, no próprio portal de matrículas do Language Pro ou através do link direto da Altíssia. 

www.altissia.org/languagepro 

  



  

  
  

VI. DA MATRÍCULA  

  

1. As matrículas para o Language Pro Online serão realizadas via portal de matrículas no site – 
www.languageproidiomas.com.nr no site da faculdade (benefícios internacionais – Language Pro). 

  

2. As matrículas do Language Pro Online estarão abertas a partir de 11 de Setembro de 2020 e podem 
ser realizadas a qualquer momento após essa data.  

  

VII. DO PAGAMENTO   

  

1. O valor da semestralidade do curso é de R$ 200,00. 
  

2. O pagamento da semestralidade do curso somente poderá ser pago via cartão de crédito (VISA, 

Mastercard ou elo) ou cartão de débito.  
  

3. O aluno poderá parcelar o valor semestral do curso em até 06 (seis) vezes sem juros, no cartão de 

crédito (VISA, Mastercard ou elo).  
  

4. Para os colaboradores da instituição, o valor do curso, para o período estabelecido em edital, será de 

acordo com o comunicado interno divulgado pelo RH (Recursos Humanos) da instituição.  
  

5. Os alunos regularmente matriculados nos cursos de Pós-graduação presencial ou online serão isentos 

da contraprestação pelos serviços educacionais prestados no Language Pro Online.  
 

6. Devido à condição de subsídio, o curso já possui um desconto para todos os alunos e colaboradores. 

Desta forma, bolsistas, alunos FIES e PROUNI não terão descontos adicionais no Language Pro.  
  

VIII. DO MATERIAL  

  

1. O material do curso consiste no acesso online à plataforma ALTÍSSIA, por 06 meses (180 dias), contados 
a partir da data de matrícula.  
  

IX. DO CANCELAMENTO DO CURSO 

  

1. O aluno poderá realizar o cancelamento do curso a qualquer momento.   
  

2. O pedido de cancelamento deverá ser feito no setor CASA (Coordenadoria de Apoio e Suporte ao 

Aluno), com o preenchimento do Formulário de Solicitação de Alteração de Status, logo após esse 
procedimento o aluno deverá efetivar o cancelamento do curso no NAAF (Núcleo de Atendimento 
Acadêmico e Financeiro).   



  

  
  

  

O Formulário de Solicitação de Alteração de Status só tem validade na data em que foi requerido. Caso o 
aluno preencha o formulário, mas não efetive o cancelamento no NAAF no mesmo dia, ele terá que 
preencher um novo formulário para poder concluir o seu pedido de cancelamento no NAAF.  

  

3. Caso o pedido de cancelamento ocorra em até 07 (sete) dias corridos após a efetivação da matrícula, 
o aluno/contratante será reembolsado em 90% (noventa por cento) do valor pago, no prazo de até 

30 (trinta dias).  
  

4. Caso o pedido de cancelamento ocorra após o período previsto no item acima, serão descontados 

10% do valor a ser restituído ao aluno, como forma de multa rescisória contratual, referente aos 
meses faltantes para o término do curso. Descontados os 10%, o aluno será reembolsado em 90% 
(noventa por cento) do valor referente a esses meses faltantes, no prazo de até 30 (trinta dias).  

  

5. A referida multa será calculada de forma pro rata até a formalização do pedido de cancelamento pelo 
CONTRATANTE/ALUNO, independentemente do acesso do ALUNO à plataforma online do Language 

Pro (ALTÍSSIA).  
  

6. Devido à característica de curso de extensão, não existe processo de trancamento. Caso o aluno 

deseje desistir do curso, ele precisa efetuar o processo de cancelamento de acordo com o item IX, 
parágrafo 2. Se desejar cursar novamente, deverá se submeter a um novo processo seletivo conforme 
os itens VI e VII.  

  

X. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

1. As Instituições de Ensino Superior Damásio, Ibmec SP, Ibmec BH, Ibmec RJ, Ibmec DF, Unimetrocamp, 

FACI, FACIMP, UNIRUY, UNIFAVIP, UNIFACID, FMF, UNIFANOR e UNIFBV não se responsabilizam pelo 
não recebimento de e-mails enviados aos alunos. Cabe ao destinatário informar corretamente seu e-
mail no ato da confirmação de dados, checar e gerenciar corretamente os filtros de SPAM do seu 

provedor de e-mails, assim como verificar as informações do edital do Language Pro divulgadas no 
site.  

  

2. Os certificados do Language Pro Online poderão ser impressos diretamente da plataforma ALTÍSSIA 
pelo próprio aluno a qualquer momento.  

  

3. Os alunos do Language Pro Online terão 30 (trinta) pontos PEX por nível concluído, que poderão ser 
solicitados para validação mediante apresentação do certificado emitido pela ALTÍSSIA no NAAF.  
  

4. As obrigações de vínculo do aluno devem ser consultadas no contrato educacional, disponível no 
portal de matrículas do Language Pro, no ato de sua matrícula.   



  

  
  

  

5. Em virtude de necessidades eventuais, a Superior Damásio, Ibmec SP, Ibmec BH, Ibmec RJ, Ibmec DF, 
Unimetrocamp, FACI, FACIMP, UNIRUY, UNIFAVIP, UNIFACID, FMF, UNIFANOR e UNIFBV reservam-
se do direito de alterar qualquer informação contida neste Edital.  

  

6. Qualquer dúvida contate o setor CASA de sua faculdade.  

  

 

Instituição E-mail setor CASA 
Área1  casa@area1.edu.br 

UniFanor  casa@fanor.edu.br 

Facid  casa@facid.edu.br 

Faci  casa@faculdadeideal.edu.br 

Facimp  casa@facimp.edu.br 

UniFBV Casa@fbv.edu.br 

FMF casa@fmf.edu.br 

Ruy Barbosa  Rio Vermelho casa@frb.edu.br 

Ruy Barbosa  Paralela casaruyparalela@frb.edu.br 

UniFavip casa@unifavip.edu.br 

Damásio casadamasio@damasio.edu.br 

 

 

 

 

LANGUAGE PRO ONLINE TEAM 

 

 


