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Siga as orientações para concluir sua matrícula:

1º Crie uma conta no sistema da Unioeste com seu CPF e outros dados 
pessoais

Acesse o link:
Unioeste.br/sistema

Clique em “criar conta”



Preencha TODAS as informações 
pessoais.

Escolha uma senha fácil de se 
lembrar, leia as orientações  e 
finalize em “criar Conta”.



A confirmação do cadastro é dada
em seguida.
***Dica: Anote em um lugar seguro
nome de usuário e a senha
escolhida.

Faça o login no site com nome de
usuário e senha.
Clique em Entrar.



• Não deixe de cadastrar endereço residencial, caso
contrário, não será possível gerar o boleto para
efetivação da matrícula.

• Se não conseguir “imprimir” o boleto, acesse o
ícone “dados pessoais” e cadastre um endereço.



Dicas para escolher o melhor curso.
O nível Fundamental, nível inicial, é para quem nunca, ou há muito
tempo estudou o idioma.

O CELTO oferece um exame de nivelamento para direcionar seu nível
aos cursos ofertados no idioma.

A apostila é utilizada por dois semestres, ou seja, com o mesmo livro
poderá estudar: “Ex. Básico I e Básico II”

Para certificação ao final do curso, é necessário 75% de frequência e
70 pontos nas avaliações.

Siga as instruções seguintes para conhecer os cursos disponíveis

>>>



Pesquise: CELTO, depois
clique em “inscrever”

Acesse o SGEv (Sistema
de Eventos)



Após clicar no botão “Inscrever”, ao final da página encontrará a seção
“pagamento”. Clique em “Gerar boleto” e depois “Imprimir boleto”

Atenção.

O Boleto tem prazo de 3
dias.

Sua vaga só estará
garantida após o
pagamento do mesmo.



Outras dicas

Explore nossa página no site da unioeste (unioeste.br/celto)

Os cursos não têm mensalidades, Matrícula R$200,00 por curso. 
Aulas 1x na semana, 02 horas.

Para a compra da versão correta do material, utilize a numeração 
(ISBN) do livro.  É obrigatório portar material físico nas aulas, pode 
ser novo ou usado. Sua aquisição é responsabilidade do aluno.

CENTRO DE ENSINO DE LÍNGUAS DO CAMPUS DE TOLEDO - CELTO
Rua da Faculdade, 645 - Jardim La Salle, Toledo - PR, 85903-000
Bloco: Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA
Contatos: (Segunda a Sexta, 9h até 11h30, 13h30 às 17h30)

(45) 99826-3909

E-MAIL: toledo.celto@unioeste.br

Facebook: Celto Unioeste

Instagram: Celtounioeste
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