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EDITAL Nº 76/2016 DA PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 
 

ABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA A PROVA DE PROFICIÊNCIA 
EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

O presente Edital da Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa torna público, aos alunos do Programa 
Pós-Graduação em Ciências da Linguagem, Mestrado em Educação e Cursos de Extensão em Leitura 
Acadêmica em Línguas Estrangeiras, a abertura das inscrições para a Prova de Proficiência em Língua 
Estrangeira do 2º semestre de 2016, aplicada pelo Centro de Estudos de Línguas do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da Univás, conforme os dados abaixo: 
  
1. OBJETIVO DA PROVA 
A Prova de Proficiência em Língua Estrangeira (Espanhol, Francês e Inglês) aferirá a capacidade do(a) 
candidato(a) quanto à leitura e à interpretação de textos científicos e/ou acadêmicos, assim como de 
difusão de resultados de pesquisas, em diferentes níveis de compreensão: geral, de pontos principais 
e detalhada.  O(a) candidato(a) será igualmente avaliado(a) pelo domínio de vocabulário do texto.  
  
2. PÚBLICO-ALVO 
A prova destina-se a candidatos(as) que devem provar proficiência em língua estrangeira no 
Programa Pós-Graduação em Ciências da Linguagem, Mestrado em Educação e dos Cursos de Leitura 
Acadêmica em Línguas Estrangeiras. 
 
3. PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
As inscrições para a Prova de Proficiência em Língua Estrangeira (opções Espanhol, Francês, Inglês) 
estarão abertas de 11 de novembro a 22 de novembro de 2016, no link disponibilizado pela 
secretaria por e-mail. 
 
4. INSTRUÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 
4.1. A inscrição será feita exclusivamente no link disponibilizado pela secretaria por e-mail. 
 
4.2. As opções de línguas para alunos do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem são 
Inglês ou Francês; para alunos do Mestrado em Educação, Inglês ou Espanhol e para os alunos dos 
Cursos de Extensão em Língua Estrangeira, a língua cursada no semestre. 
 
4.3. O candidato preencherá a ficha de inscrição, selecionando apenas uma das línguas oferecidas, 
observando as instruções do item acima. 
 
4.4. O valor da inscrição é de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e deverá ser recolhido, mediante 
quitação de boleto bancário, até o dia 22 de novembro de 2016. 
 
4.5. Alunos dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade do Vale do Sapucaí estão 
isentos da taxa de inscrição.  
 
5. DATA E LOCAL DA PROVA 
5.1. Recomenda-se aos candidatos estarem no local de realização das provas com antecedência 
mínima de 30 minutos. 
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5.2. As provas serão aplicadas no dia 24 de novembro de 2016 (quinta-feira) das 9 às 12 horas, na sala 
17, do prédio principal da Unidade Fátima da Univás, localizada na Avenida Prefeito Tuany Toledo, 
470, Fátima I, Pouso Alegre/MG. 
 
5.3. Será impedido de ingressar na sala de realização das provas o candidato que comparecer após o 
horário previsto para o início da prova.  
 
6. INSTRUÇÕES PARA A PROVA 
6.1. A prova é constituída de cinco questões discursivas, valendo dois pontos cada questão. Os 
comandos das questões serão em língua portuguesa e as respostas devem ser escritas em língua 
portuguesa. 
 
6.2. O candidato poderá usar, durante toda a prova, dicionários, originais e impressos, bilíngues 
(português-espanhol/francês/inglês) e/ou monolíngues (Espanhol-Espanhol, Francês-Francês, Inglês-
Inglês). 
 
6.3. É permitido somente o uso de caneta azul ou preta, sendo proibido o porte e o uso de qualquer 
aparelho eletrônico, inclusive celular, máquina fotográfica, calculadora, tablet, gravador, dicionário 
on-line ou aplicativo. 
 
6.4. Também é proibida qualquer comunicação com outros participantes durante o período das 
provas. 
  
7. INSTRUÇÕES PARA ATENDIMENTO DIFERENCIADO 
O candidato que necessitar de atendimento diferenciado deverá enviar e-mail para 
proppes_ss@univas.edu.br, até o dia 22 de novembro. Os pedidos de atendimento especial serão 
deferidos de acordo com a viabilidade e pertinência dos mesmos. 
 
8. RESULTADO FINAL 
O resultado será divulgado, em ordem alfabética, até o dia 28 de novembro de 2016 nos endereços 
eletrônicos www.univas.edu.br/me e www.cienciasdalinguagem.net. A medida de avaliação da 
proficiência será expressa por uma nota na escala de zero a dez, cuja nota mínima para aprovação é 
de 6,0 pontos. Não há vista e revisão de prova. 
  
9. CERTIFICADOS 
9.1. A partir de 1º de dezembro de 2016, o candidato receberá o certificado no e-mail cadastrado na 
Secretaria da Pós-Graduação da Univás.   
 
9.2. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Pró-reitoria de Pós-graduação e 
Pesquisa, juntamente com a Coordenação do CELi. 
 

Pouso Alegre, 11 de novembro de 2016. 
 
 

 
Profa. Dra. Andrea Silva Domingues 

Pró-reitora de Pós-Graduação e Pesquisa 
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