NÚCLEO DE LÍNGUAS DA UEPB – CAMPUS V – EM PARCERIA COM O DEPARTAMENTO DE
LETRAS E ARTES – CAMPUS I - EXAME DE PROFICIÊNCIA EM INGLÊS, ESPANHOL E FRANCÊS EDITAL 1/2017

1. DO OBJETO

1.1 O NÚCLEO DE LÍNGUAS DA UEPB – CAMPUS V em parceria com o Departamento de Letras e
Artes (DLA) UEPB, Campus I, oferece no mês de SETEMBRO oportunidade para exame de
proficiência nas línguas inglesa, espanhola e francesa.

2. PÚBLICO ALVO

2.1 Acadêmicos que necessitam comprovar proficiência em leitura e compreensão de textos
em inglês, espanhol ou francês em programas de pós-graduação.

3. INSCRIÇÃO

3.1 As inscrições para o exame de proficiência do NÚCLEO DE LÍNGUAS DA UEPB – CAMPUS V
serão realizadas na secretaria do Núcleo de Línguas da Uepb – Campus V, localizado à R: Horácio
Trajano de Oliveira,s/n, Cristo Redentor, no horário das 08:00 às 12:00h, de 11 a 15 de Setembro
de 2017. O exame será no dia 30 de setembro de 2017. Vagas limitadas.
3.2. No ato da inscrição apresentar a ficha de inscrição que se encontra no Anexo I.

4. LOCAL

UEPB – Campus V – João Pessoa. Rua Horácio Trajano de Oliveira, s/n, Cristo Redentor.

4.1 No dia da aplicação do exame, os inscritos devem comparecer ao local da prova com 30
minutos de antecedência, portando documento de identidade (original) com foto e CPF.
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Em caso de atraso, o candidato terá, no máximo, 10 minutos de tolerância, os quais serão
descontados do tempo de prova do candidato.

5. DATA/HORÁRIO –30 de setembro de 2017. Inglês 8h às 11h. Espanhol e Francês 14h às 17h

6. O EXAME
6.1 No exame de proficiência do Núcleo de Línguas/DLA são exploradas as técnicas de leitura e
interpretação textuais em língua estrangeira (LE), por meio de questões objetivas. As provas
terão a duração máxima de 3 (três) horas.

6.2 Durante o exame não será permitido ao candidato o uso de dicionário.

6.3 Os Celulares deverão ser desligados antes do início da prova. Caso o telefone chame durante
a prova o(a) candidato(a) será eliminado(a).

7. RESULTADO

7.1 O resultado do exame será disponibilizado na secretaria do Núcleo de Línguas – Campus V
e no site da Uepb em 10 dias úteis após sua aplicação. Não haverá revisão de prova.

8. DECLARAÇÃO

8.1. O Núcleo de Línguas/DLA emitirá declaração somente para candidatos que tiverem
conceito de aprovação.

9. ACEITAÇÃO

9.1 Como a maioria do público se submete ao exame para comprovar proficiência em programas
de pós-graduação, os interessados devem consultar os coordenadores dos respectivos
programas para verificar o que os regimentos destes definem em relação a esse exame.

10. VALIDADE
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10.1 A declaração do exame de proficiência ofertado pelo Núcleo de Línguas/DLA tem validade
de 2 (dois) anos.

11. CONSIDERAÇÕES GERAIS

11.2 Os candidatos são os únicos responsáveis pelos dados informados no ato da inscrição.

11.3. Qualquer dúvida gerada por escrita ilegível nas respostas do exame pode culminar na
perda de pontos ou, se for o caso de escrita totalmente ilegível, na perda da questão.

11.4 Os candidatos têm o dever de conhecer e seguir as instruções constantes na capa do
caderno de questões do exame.

11.5 Após o exame, as provas ficarão sob a guarda do Núcleo de Línguas - UEPB Campus V

11.6. Quaisquer pontos não previstos nos itens anteriores serão avaliados pela Comissão do
Exame de Proficiência da UEPB-Campus V.

João Pessoa, 01 de Setembro de 2017.
A Comissão
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ANEXO I
CANDIDATO(A)

CPF
EMAIL
TELEFONE
LÍNGUA
(

) SIM

( ) NÃO

ALUNO(A) PÓS
TÉCNICO
UEPB

(

) SIM

(

) NÃO

Assinatura:
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