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EDITAL Nº 17-05/2017 – PPGL/UNICENTRO 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA EXAME DE
PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Letras, PPGL, em nível de
Mestrado, da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, por meio do Laboratório de
Linguagem, Variação  e Ensino – LiVE, no uso de suas atribuições legais e conforme legislação
vigente, torna pública a abertura de inscrições para o exame de proficiência em língua estrangeira
aberta ao público. 

1. Público alvo
Estudantes  de  pós-graduação,  candidatos  a  programas  de  mestrado  e  doutorado  em
universidades brasileiras que precisam comprovar proficiência em leitura e compreensão de
textos acadêmicos em língua inglesa, espanhola ou francesa.

2. Inscrição
   2.1  As  inscrições  para  o  exame  de  proficiência  serão  realizadas  por  meio  do  link:  

http://eventos.unicentro.br,  do dia 8 de maio a  24 de maio de 2017.  
     2.2 O valor da inscrição é de R$ 80,00 (oitenta reais). O candidato deverá emitir seu boleto   

bancário e efetuar o pagamento até a data limite, impressa no documento. 
      2.3 Somente poderão participar do exame os candidatos que efetivaram o pagamento. 
      2.4 Solicita-se aos participantes que tragam o comprovante de pagamento no dia do Exame.

3. Data e local
3.1 O Exame será realizado no dia 03 de junho de 2017, às 14 horas, no Bloco M, Campus
Santa Cruz, Unicentro, na Rua Padre Salvatore Renna, 875.
3.2 A alocação das salas estará disposta no hall de entrada da Unicentro e na porta de entrada
do Bloco M.
3.3 A listagem com o nome dos inscritos estará fixada ao lado de cada sala de Exame.
3.4 No dia da aplicação do Exame, os inscritos deverão comparecer ao local da prova com
30  minutos de  antecedência,  portando  documento  de  identidade,  com  foto  (original  e
válido) e, o comprovante de sua inscrição.
3.5 O candidato que não apresentar o documento de identificação, conforme item 3.4, não
poderá fazer o Exame.
3.6 O candidato que chegar após o início do Exame (fechamento da porta da sala onde será
realizado seu exame, às 14 horas), não poderá fazer o Exame e não terá direito à restituição
do valor pago. 
     

      4. Inscrição
4.1 Após efetuar o cadastro com as informações pessoais, o candidato deverá optar pela área
de estudo na pós-graduação. Na sequência, deverá escolher o idioma da Prova (Espanhol,
Francês ou Inglês). APENAS os alunos do PPGL deverão optar pela área “PPG Letras”, essa

http://eventos.unicentro.br/
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área é de uso EXCLUSIVO dos mestrandos do PPGL e após, escolher pelo idioma desejado.

     5.  O Exame
5.1 O exame terá duração máxima de 2 horas e 30 minutos.
5.2 As instruções de cada Exame são dadas em língua portuguesa. 
5. 3 O candidato deverá portar caneta azul ou preta.

            5.4 É permitida a utilização de dicionário(s) impresso(s).
5.5 Durante o exame não será permitido: a comunicação entre os candidatos; o uso de
celulares ou quaisquer aparelhos de comunicação, que deverão ficar desligados até a saída 
definitiva da sala pelo candidato; a troca e/ou compartilhamento de dicionários entre os 
candidatos.

      6.   Resultado
6.1 O resultado do Exame será disponibilizado no site com publicação em edital específico
até o dia 26 de junho.
6.2 O Edital com o resultado conterá apenas o nome dos candidatos aprovados com conceito
SUFICIENTE, isto é, com conceito igual ou superior a 70% (setenta por cento).
6.3 O resultado do Exame não é passível de revisão.

       7.  Certificado
7.1  A Unicentro  emitirá  certificado  automaticamente  para  os  candidatos  que  obtiverem
aproveitamento igual ou superior a 70% (setenta por cento) no Exame.
7.2  Os  certificados  poderão  ser  acessados  no  seguinte  endereço:
http://sguweb.unicentro.br/pesquisacertificados

       8.  Considerações gerais
8.1  Não serão  devolvidos  valores  referentes  ao  pagamento  da  taxa  de  inscrição,  caso  o
candidato tenha perdido o Exame, independente do motivo (ou seja, atestado médico, atraso)
e deseje se inscrever para Exame posterior.
8.2 O candidato é responsável pelos dados informados no ato da inscrição.
8.3 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  não  pontuação  da
questão.
8.4  O  candidato  portador  de  necessidades  especiais  deverá  informar,  no  formulário
eletrônico  de  inscrição,  qual  a  sua  necessidade  e  será  atendido  conforme  disposto  na
legislação vigente.

       9. Cronograma 

DATAS ETAPAS

08 a 24 de maio Inscrições

03 de junho Provas

26 de junho Divulgação dos Resultados

Publique-se.
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Guarapuava, 03 de maio de 2017.

        Prof. Dr. Níncia Cecília Ribas Borges Teixeira
Coordenador do Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Letras
Portaria 80/2017-GR/UNICENTRO


