PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
Prédio 7 – 6º andar – Conjunto I
prpgpe@ufn.edu.br

EDITAL Nº 11/2019
PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA: INGLÊS E ESPANHOL
A Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa torna público, para conhecimento dos interessados, que
de 31 de maio a 21 de junho de 2019, estarão abertas as inscrições para o Teste de Proficiência em
Língua Estrangeira: Inglês e Espanhol, observando-se os seguintes itens:
1. Ao Teste de Proficiência em Língua Estrangeira poderão inscrever-se alunos matriculados ou que
pretendem ingressar em curso de Pós-graduação Stricto Sensu;
2. Para a inscrição, os candidatos deverão:
2.1
Preencher
o
formulário

de

inscrição

disponível

no

site

http://www.ufn.edu.br/eventos/proficiencia

2.2 Pagar a taxa de inscrição mediante boleto bancário, gerado no processo de confirmação dos
dados da inscrição, efetuando o pagamento em qualquer agência bancária ou lotérica, até a data do
vencimento. O não pagamento implicará no cancelamento automático da solicitação de inscrição e o não
comparecimento no dia da prova não justificará a devolução do valor da taxa.
2.2.1 Taxa para alunos da UFN: R$ 100,00;
2.2.2 Taxa para alunos de outras IES: R$ 150,00.
3. O Teste de Proficiência em Língua Estrangeira constará de uma prova de interpretação de textos,
com consulta a um dicionário bilíngue impresso, na Língua Inglesa ou Espanhola, não sendo permitidos
empréstimos. É de responsabilidade do candidato trazer o próprio dicionário. Pedimos atenção à caligrafia,
letra ilegível impossibilita a correção. Não haverá devolução de provas aos candidatos.
4. O Teste de Proficiência em Língua Estrangeira será realizado na Universidade Franciscana,
conforme dias e horários abaixo especificados:
TESTE
ESPANHOL
INGLÊS

DATA
05.07.2019

HORÁRIO
8h30 – 11h30
14h30 – 17h30

5. Na data de 28 de junho de 2019 será divulgada, no site www.universidadefranciscana.edu.br, a
listagem com os inscritos e o local da prova.
6. Os candidatos deverão apresentar-se no local da prova com 30 (trinta) minutos de antecedência
munidos de documentos de identificação com foto, comprovante de pagamento, caneta esferográfica, azul
ou preta, lápis, borracha e apenas um dicionário bilíngue impresso.
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7. Na data de 12 de julho de 2019 será divulgada, no site www.universidadefranciscana.edu.br, a
listagem dos candidatos aprovados que obtiverem, no mínimo, a nota 7,0 (sete), sendo fornecido um
Atestado de Proficiência em Língua Estrangeira, específico para atendimento às exigências dos cursos de
Pós-graduação Stricto Sensu.
8. Os candidatos poderão solicitar revisão da Prova de Proficiência, via correio eletrônico, até 1
(um) dia útil após a divulgação do resultado. A Pró-reitoria Pós-graduação e Pesquisa terá 2 (dois) dias
úteis, a partir da data da solicitação, para encaminhar o parecer ao solicitante via correio eletrônico.

Santa Maria, 30 de maio de 2019.

Prof. Dr. Marcos Alexandre Alves
Pró-reitor de Pós-graduação e Pesquisa
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