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PLA em Rede
O PLA em Rede é um curso on-line de Português como

Língua Adicional de nível básico destinado a interessados em

aprender o idioma.

O curso tem duração de 250 horas, dividido em 18 lições e é

oferecido por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem

(AVA) denominado Moodle do Instituto Federal do Ceará

(IFCE).

O curso contará com encontros on-line, realizados

semanalmente e com duração de 1 (uma) hora.



PLA em Rede
As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente por meio

de formulário eletrônico de inscrição.

O formulário eletrônico de inscrição está disponível no link:

https://forms.gle/uZLbPgRQN1p4Dp157

Para preencher o formulário, tenha foto ou arquivo
pdf. dos seguintes documentos:

a) cópia do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), caso

possua;

b) b) caso não possua CPF, anexar outro documento de

identidade, como Passaporte, Carteira de Identidade,

Registro Nacional de Estrangeiro ou Carteira de Registro

Nacional Migratório (CRNM).

https://forms.gle/uZLbPgRQN1p4Dp157
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Este é o formulário a ser preenchido.

Preencha com seu e-mail.

É necessário ter um e-mail Gmail.
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Preencha as informações solicitadas



PLA em Rede

Preencha as informações solicitadas.

Após preencher as informações

solicitadas, clique no botão “Próxima”,

no final da página.

Você será direcionado a página

confirme a resposta da pergunta

anterior (Possui CPF).
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Se você possui CPF:

- Inserir o número do CPF

- Anexar a foto ou arquivo .pdf do

CPF

Você tem a opção de solicitar um

cópia das respostas, para isso, clique

no ícone ao lado da frase “Enviar uma

cópia das respostas para meu e-mail”.

Após clique em enviar, no final do

formulário.
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Se você não possui CPF:

- Inserir qual documento você irá

informar

- Inserir o número do documento

- Anexar a foto ou arquivo .pdf do

documento

Você tem a opção de solicitar um

cópia das respostas, para isso, clique

no ícone ao lado da frase “Enviar uma

cópia das respostas para meu e-mail”.

Após clique em enviar, no final do

formulário.



Sua inscrição está finalizada após você clicar em “Enviar”




