Prova de Espanhol CAPLLE
A Comissão de Avaliação de Proficiência de Leitura em Língua Estrangeira (CAPLLE) do
Instituto de Letras da UFRGS aplicará Prova de Espanhol para os candidatos às universidades
espanholas e latino-americanas, nas datas e locais indicados no calendário. A prova avalia as
quatro habilidades da competência linguística: compreensão auditiva e leitora e produção
escrita e oral.
Para inscrever-se, o candidato deve pagar a taxa de inscrição por meio de depósito
identificado na conta 323.172-0, agência 3798-2, do Banco do Brasil, com o CPF do
depositante, no valor de R$ 100,00 (cem reais). Não é necessário indicar o número do
identificador do projeto (4512-8) ao realizar o depósito.
Após o pagamento da taxa, o candidato deverá entregar o comprovante de pagamento,
identificado com o nome do candidato no verso, na Caplle nos horários indicados abaixo. A
entrega do comprovante é o que assegura a inscrição do candidato para a realização da prova.
Os resultados serão divulgados até o dia 19/06/2019. Serão aprovados os candidatos
que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete). A divulgação dos resultados será feita através
do site da Relinter e constará apenas a indicação Proficiente (P) ou Não proficiente (NP).
Para informações sobre a emissão de certificado e demais informações referentes à
prova, contate diretamente a CAPLLE – Instituto de Letras –pelo telefone 3308.7355 ou pelo
e-mail caplle@ufrgs.br .
Atenção: não serão aceitos pedidos de revisão da prova.
Calendário da prova de Espanhol CAPLLE

Data
Inscrições para a Prova de espanhol da CAPLLE

17/05/2019 a 05/06/2019

Prova de espanhol CAPLLE (para os candidatos às
universidades espanholas e latino-americanas)

10/06/2019 – Prova escrita,
no
Auditório
da
Informática1, às 14hs;
11, 12 e 13/06/2019 –
Prova oral, no Instituto de
Letras, horários marcados
individualmente para cada
candidato.
19/06/2019 – Divulgação
do resultado da prova

1

Avenida Bento Gonçalves, 9500 - Agronomia, Porto Alegre - RS, 91509-900
http://www.inf.ufrgs.br/site/

HORÁRIOS PARA ENTREGA DOS COMPROVANTES DE INSCRIÇÃO
PERÍODO DE ENTREGA: 17/05/2019 a 05/06/2019
LOCAL: Prédio administrativo do Instituto de Letras - (Prédio 43221), sala 127, Campus do Vale
- UFRGS

TURNO
manhã
tarde

2ª feira
9h-11h30
-----

3ª feira
9h-11h30
13h3016h30

4ª feira
9h-11h30
13h3016h30

5ª feira
----13h3016h30

6ª feira
9h-11h30
13h3016h30

ATENÇÃO: A última edição da prova será em 2020. Após esse período, serão aceitos somente
os certificados CELU e DELE para comprovação da proficiência em espanhol.

