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1. ABERTURA

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade de Caxias do Sul, no uso de suas

atribuições, torna públicas as condições que regem o processo de comprovação de proficiência em língua

estrangeira  a  ser  realizado  na  Universidade  de  Caxias  do  Sul,  no  mês  de  novembro  de  2016,  em

atendimento às exigências dos programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado).

2. INSCRIÇÕES

2.1 Período e local

As inscrições deverão ser efetuadas no período de 13 de outubro a 21 de novembro de 2016,

através do link:  https://ucsvirtual.ucs.br/eventos/eventos.php?module=eventos&evento=102906&opcao=inscricao , com

opção para apenas uma das seguintes línguas: espanhol, francês, inglês e  italiano.

2.2.Taxa de inscrição

A taxa relativa à inscrição para realização da prova de proficiência em língua estrangeira, no valor

de  R$ 180,00 (cento e oitenta reais), deverá ser paga até o 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.

Obs.:  . o boleto bancário será  emitido no ato da inscrição;

.  alunos  da  UCS  beneficiados  com  bolsa  de  estudos  institucional  ou  de  agências  públicas  de

fomento estão dispensados do pagamento da taxa de inscrição, mas devem fazer a inscrição e

imprimir o boleto, para, logo em seguida, solicitar a isenção da taxa, na Central de Atendimento.

https://ucsvirtual.ucs.br/eventos/eventos.php?module=eventos&evento=102906&opcao=inscricao


3. PROVA

3.1. Data e local da prova

A prova de Proficiência em Língua Estrangeira será realizada no dia 25 de novembro, sexta-feira,

às 14 horas, na Cidade Universitária, no endereço abaixo:

Universidade de Caxias do Sul – Bloco L (a sala será informada no dia da prova)

Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130 – Bairro Petrópolis

Caxias do Sul/RS – CEP 95070-560 

Obs.:  os  candidatos  deverão  apresentar-se  no  local  da  prova  com  30  (trinta)  minutos  de

antecedência munidos de documento de identificação com foto.

3.2 Duração da prova

A prova terá duração máxima de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos. 

Aos portadores de necessidades especiais, poderá ser concedido um tempo adicional de 30 (trinta)

minutos para realização da prova, desde que esta informação conste da ficha de inscrição.

Durante  a  realização da prova,  os  dois  últimos candidatos  de  cada  sala  deverão  se  retirar  ao

mesmo tempo.

3.3 Nota mínima para aprovação

A nota mínima para aprovação é  7,0 (sete) sobre um máximo de 10,0 (dez).

3.4 Natureza da prova

A prova consistirá em análise e interpretação de texto(s), podendo ser composta de até 30% de

questões  objetivas.  As  questões  dissertativas  deverão  ser  respondidas  exclusivamente  em  língua

portuguesa.

As respostas da prova deverão ser redigidas com caneta  azul ou preta, com letra legível. 

3.5 Uso de material de apoio

A  consulta  a  dicionário  impresso  será  permitida,  ficando  proibido  o  uso  de  livros  de  outra

natureza e de qualquer aparelho eletrônico.

Os rascunhos utilizados deverão ser entregues  juntamente com as provas.



3.6 Devolução da prova

Não haverá devolução de provas aos candidatos.

3.7 Não comparecimento

O não comparecimento à prova invalida a inscrição feita.

4. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

A divulgação dos resultados da prova ocorrerá no dia 13 de dezembro de 2016, terça-feira, a partir

das 14 horas, no site oficial da UCS (www.ucs.br). Os atestados para os alunos aprovados serão enviados

para o e-mail cadastrado na ficha de inscrição.

Atenção: Os atestados serão gerados a partir dos dados de identificação (nome completo) constantes na

solicitação da inscrição.

4.1 Da não aprovação

O aluno que não obtiver nota mínima para aprovação poderá solicitar um parecer sobre a sua

prova. Para isso, será necessário protocolar pedido de parecer na Secretaria da UCS Línguas Estrangeiras,

Bloco L da Cidade Universitária de Caxias do Sul, até 3 (três) dias úteis após a publicação do resultado. A

UCS Línguas Estrangeiras terá até 3 (três) dias úteis, a partir da data do protocolo da solicitação, para

encaminhar o parecer ao solicitante via correio eletrônico.

Caxias do Sul, 13 de outubro de 2016.

Profa. Dra. Nilda Stecanela

Pró-Reitora de Pesquisa e Pó-sGraduação


