PROVAS DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 2018/1
(* OBSERVEM OS LINKS CONTIDOS DENTRO DESTE ARQUIVO PDF)

1 - CALENDÁRIO DAS PROVAS:
Língua

Data

Horário

ALEMÃO

30 julho 2018 – segunda-feira

14 horas

ITALIANO

31 julho 2018 – terça-feira

14 horas

FRANCÊS

1º agosto 2018 – quarta-feira

14 horas

ESPANHOL

2 agosto 2018 quinta-feira

14 horas

INGLÊS

3 agosto 2018 sexta-feira

14 horas

Não serão realizadas provas fora da data semestralmente marcada, planejada e definida pela CAPLLE.

2 - INSCRIÇÕES - De 9 / 7 / 2018 a 23 / 7 / 2018 (improrrogável)
Formulário de inscrições online (clique no texto sublinhado)*
Segunda via do Boleto Bancário (clique no texto sublinhado)*
Consulta à Situação de Inscrição (clique no texto sublinhado)*

(a partir do dia 9/7/2018)
(a partir do dia 9/7/2018)
(a partir do dia 12/7/2018)

ATENÇÃO: VERIFIQUE JUNTO AO SEU CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO SE HÁ
EXIGÊNCIA DE LÍNGUA OBRIGATÓRIA.
Solicitamos aos candidatos à prova de proficiência, que são portadores de alguma
deficiência, e necessitam de atendimento especial para a realização da prova, que entrem
em contato com a CAPLLE, até o dia 23/7/2018, por meio do endereço eletrônico:
caplle@ufrgs.br. Os pedidos de atendimento especial serão deferidos de acordo com a
possibilidade e razoabilidade dos mesmos.
3 - LOCAL DAS PROVAS
As provas serão realizadas no Campus do Vale da UFRGS, Av. Bento Gonçalves, 9500,
Porto Alegre, RS.
Consulta sobre o prédio e número das salas das provas (clique no texto sublinhado)*
(a partir das 18h30 do dia 27/7/2018).
4 - TAXA DE INSCRIÇÃO
a) CANDIDATOS ISENTOS DO PAGAMENTO DA TAXA:
- alunos regulares vinculados a Programas de Pós-Graduação da UFRGS, nível
Stricto Sensu (Mestrado Acadêmico, Mestrado Profissionalizante ou Doutorado),
que estejam se inscrevendo para a prova de proficiência de língua estrangeira
pela primeira vez no nível. Obs.: somente haverá isenção para inscrição em UMA
prova para UM único idioma.

1

b) Será cobrada a taxa de R$ 45,00 por prova:
- para alunos regulares, vinculados a Programas de Pós-Graduação da UFRGS,
nível Stricto Sensu (Mestrado Acadêmico, Mestrado Profissionalizante ou
Doutorado), que não compareceram ou foram reprovados em provas anteriores ou
que estão se inscrevendo para prova de um segundo idioma no mesmo nível;
- para alunos especiais vinculados a Programas de Pós-Graduação da UFRGS.

c) Será cobrada a taxa de R$ 130,00 por prova:
- para candidatos externos à UFRGS;
- para candidatos a processo de seleção em cursos de Pós-Graduação da UFRGS;
- para candidatos alunos de Cursos Lato Sensu (Especialização) da UFRGS;
- para alunos de Graduação, Professores e Técnico-Administrativos da UFRGS.

5 - PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
Após preencher o formulário eletrônico, o candidato deve imprimir a guia para pagamento
da taxa de inscrição. O pagamento deve ser efetuado em qualquer agência bancária
(preferencialmente Banco do Brasil) até o dia 24 / 7 / 2018. A PROPG, em hipótese
nenhuma, processará qualquer registro de pagamento com data posterior ao dia 24 / 7 /
2018.
O candidato somente terá sua inscrição efetivada depois que o banco confirmar à PROPG
o pagamento da taxa de inscrição.
Caso o candidato pagante queira mudar a sua opção de língua estrangeira poderá fazê-lo
realizando uma nova inscrição e efetuando o pagamento da taxa correspondente a essa
inscrição. A PROPG, neste caso, validará somente a inscrição cuja taxa foi paga.
Candidatos pagantes: a(s) taxa(s) correspondente(s) a(s) outra(s) inscrição(ões) que
porventura já tiver(em) sido paga(s) não será(ão) devolvida(s).
Candidatos isentos: a PROPG não cancelará as inscrições realizadas.
Outras alterações não serão permitidas.
6 - INFORMAÇÕES AOS ALUNOS INSCRITOS NAS PROVAS
a) Comparecer ao local da prova 30 minutos antes da hora indicada, munido de documento
de identificação, a saber: (RG, CNH, Passaporte, Carteira de Trabalho, Carteiras
Profissionais de Classe, como OAB, CREA).
b) NÃO serão aceitos: Cartão UFRGS, Crachás Funcionais, Carteirinhas de Agremiações
diversas e Protocolos de Emissão de Documentos como documento de identificação.
Estrangeiro que ainda não possua documento brasileiro de identidade (com foto e
assinatura) deverá, obrigatoriamente, apresentar passaporte.
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c) Não será permitido o ingresso na sala da prova de alunos retardatários e de candidatos
não inscritos na prova.
d) Será permitido o uso individual de dicionário em meio impresso (unilíngue, bilíngue),
ficando proibido o uso de quaisquer dispositivos eletrônicos.
e) A duração da prova é de duas horas e trinta minutos.
f) As instruções sobre a prova estarão descritas na folha de rosto da mesma.
g) Divulgação dos resultados: a partir das 18h do dia 28 / 9 / 2018, no site da PROPG
(http://www1.ufrgs.br/posgraduacao/inscricaoproficiencia/resultado/default.php).

ATESTADOS DE PROFICIÊNCIA ONLINE (clique no texto sublinhado)*
ALUNOS REGULARES DA PÓS-GRADUAÇÃO DA UFRGS: terão o resultado registrado
diretamente no Sistema da Pós-Graduação.
REVISÃO DE PROVA: Os candidatos poderão solicitar revisão de prova através de
processo protocolado junto ao Setor de Protocolo Geral da UFRGS e dirigido a
Comissão de Avaliação de Proficiência de Leitura em Língua Estrangeira (CAPLLE), no
prazo de 05 dias úteis após a divulgação dos resultados (será considerada a data da
guia de andamento). Ao solicitante, entretanto, não será permitida vista à prova.
Prazo para pedido de revisão: de 1 / 10 / 2018 a 5 / 10 / 2018.
Modelo de Requerimento:
Aluno Regular (clique no texto sublinhado)*
Candidatos Externos (clique no texto sublinhado)*
7- CONTATO
CAPLLE / Comissão de Avaliação de Proficiência de Leitura em Língua Estrangeira
Telefone: (51) 3308 7355
Homepage: http://www.ufrgs.br/caplle
E-mail: caplle@ufrgs.br
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