
                                                                    

 

 

 

 

 

     

REGULAMENTO DOS EXAMES DE PROFICIÊNCIA EM COMPREENSÃO 
LEITORA PARA OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

 

 O Centro de Idiomas da Universidade Feevale, no uso de suas 
atribuições legais, torna público o Exame de Proficiência em Compreensão 
Leitora - Língua Inglesa e Língua Espanhola aos alunos dos Cursos de Pós-
graduação Stricto Sensu da Universidade Feevale e à comunidade externa 
interessada. 

 

Da inscrição 

 As inscrições devem ser realizadas no período de 26 de setembro a 18 
de outubro de 2016.  

Para efetuar as inscrições, os estudantes dos Cursos de Pós-graduação 
Stricto Sensu da Universidade Feevale e interessados da comunidade externa 
devem dirigir-se ao setor de Atendimento Feevale (térreo do prédio Lilás – 
Câmpus II) ou através do site http://www.feevale.br/idiomas. 

 

Dos valores 

Os estudantes dos Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu da 
Universidade Feevale que realizam o exame pela primeira vez estão isentos de 
pagamento. No entanto, aqueles que já realizaram a prova em algum outro 
momento devem efetuar, no ato da sua inscrição, o pagamento da taxa de R$ 
100,00.  

Os inscritos da comunidade externa (não alunos dos Cursos de Pós-
graduação Stricto Sensu da Universidade Feevale) devem efetuar, no ato da 
sua inscrição, o pagamento da taxa de R$ 350,00. 

Caso o estudante reprove, haverá novamente cobrança da taxa de 
inscrição quando vir a se inscrever para uma nova edição do exame.  

 

Do não comparecimento 

Estudantes dos Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu da Universidade 
Feevale: 



                                                                    

 

 

 

 

 

     

Em caso de não comparecimento, o candidato que estaria realizando a 
prova pela primeira vez perderá a gratuidade do Exame, devendo, pois, pagar 
a taxa de inscrição quando vir a se inscrever para um próximo processo. 

Não haverá devolução de valores da taxa de inscrição.  

Comunidade externa: 

Em caso de não comparecimento, não haverá devolução dos valores 
pagos. 

Sobre o exame 

Para a realização do Exame, o candidato deverá apresentar documento 
de identidade com foto. Comunidade externa e estudantes dos cursos de 
Mestrados e/ou Doutorados da Universidade Feevale que estiverem repetindo 
a prova deverão apresentar também o comprovante de pagamento da taxa de 
inscrição. 

Durante o exame o candidato passará por vistoria de detector de metais 
na entrada dos banheiros, não devendo portar nenhum equipamento eletrônico 
ou qualquer objeto.  

Das datas e local 

A prova de espanhol será realizada no dia 21 de outubro de 2016 
(sexta-feira), no Câmpus II da Universidade Feevale, conforme segue: 

           Local: Sala 104 do Prédio Bicolor - Língua Espanhola 

           Horário: 19h 

A prova de inglês será realizada no dia 22 de outubro de 2016 
(sábado), no Câmpus II da Universidade Feevale, conforme segue: 

Local:   Sala 202 do Prédio Bicolor -  Língua Inglesa 

          Horário: 9h 

 

 

Do tempo de duração do exame 



                                                                    

 

 

 

 

 

     

 Os candidatos terão um total de 2h30min (duas horas e trinta minutos) 
para a realização do exame. É recomendado que estejam no local com 15 
minutos de antecedência. 

 

Dos resultados 

 Os resultados serão divulgados pelo Centro de Idiomas no dia 09 de 
novembro de 2016. A lista de aprovados será publicada no site 
http://www.feevale.br/idiomas. Os estudantes da Universidade Feevale poderão 
consultar o grau obtido na Central do Aluno e os inscritos da comunidade 
externa receberão e-mail com essa informação.  

 

Do Exame 

 O Exame está estruturado da seguinte forma:  

• Parte objetiva: 3,0 pontos;  

• Parte subjetiva: 7,0 pontos. 

           Os textos a serem interpretados tratarão de assuntos gerais e variados, 
e as questões versarão sobre diferentes aspectos do texto, como lexicais, 
gramaticais e de interpretação. Os enunciados e/ou alternativas das questões 
poderão estar redigidos tanto em língua portuguesa como na língua 
estrangeira. Todas as respostas dissertativas devem ser, impreterivelmente, 
em português. 

 

Da consulta 

Durante a realização do Exame, é facultada aos candidatos a consulta a 
dicionários. É, entretanto, expressamente proibida a utilização de qualquer 
aparelho eletrônico como meio de acesso a essa consulta ou para qualquer 
outra finalidade durante o Exame.  Não é permitida a troca de dicionários ou 
qualquer material entre os candidatos, tanto durante como após a realização do 
Exame.  

 

 Da revisão de prova 



                                                                    

 

 

 

 

 

     

 A revisão de prova deverá ser solicitada, via requerimento, no setor de 
Atendimento Feevale, somente nos dias 10 e 11 de novembro de 2016, 
mediante o pagamento da taxa de R$ 72,00.  Após essa data, não serão mais 
aceitos pedidos de revisão. 

 

Do grau de aprovação 

 Obterá aprovação o candidato que alcançar grau igual ou superior a 7,0 
(sete) no Exame. 

 

Da declaração de aprovação  

A declaração de aprovação no exame de proficiência poderá ser 
solicitada no Atendimento Feevale. 

 

Dos casos omissos 

 Os casos omissos serão encaminhados para análise de comissão 
examinadora designada pela Coordenação do Centro de Idiomas. 

 

 

Novo Hamburgo, 26 de setembro de 2016. 

 

 

Profa. Evanize Veiga Spitzer 
Coordenadora do Centro de Idiomas 

 

 

 

 

 


