
RESULTADO PROVA DE NIVELAMENTO ON-LINE

PERIODO DE REALIZACÃO: De 25/11/2016 à 01/12/2016

RESULTADO PROVA DE NIVELAMENTO

LÍNGUA ESPANHOLA

Nome Completo Nível:CodPessoa
1247180 - 

Inscrição
SABRINA ANDRADE SPIER ENTREVISTA (201701)

LÍNGUA INGLESA

Nome Completo Nível:CodPessoa
0014121 ISABEL CRISTINA BARBOSA WITTMANN ENTREVISTA (201701)

1247338 - 

Inscrição
LEANDRO PERES ENTREVISTA (201701)
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OBSERVAÇÕES 

Os níveis indicados correspondem aos cursos regulares. Os alunos indicados para o nível I,
podem optar entre as modalidades regular ou .

Os alunos indicados para níveis do módulo básico de língua inglesa tem a opção do curso
acelerado . Caso tenham interesse nessa modalidade acelerada, podem
solicitar a equivalência da prova de nivelamento realizada para indicação do nível no curso Fast
English.

Confira mais informações sobre os cursos no site

ENTREVISTA DE NIVELAMENTO 

A entrevista é a etapa final do processo de nivelamento. Apenas os alunos que atingem
nível intermediário ou avançado na prova online são chamados para entrevista.

A mesma é individual e presencial com um professor do Centro de Idiomas e visa avaliar a
conversação do candidato. A duração é de aproximadamente 20min.

Nesse  momento  é  indicado  o  nível  mais  adequado  para  o  aluno  ingressar  no  Centro  de
Idiomas. Apenas os alunos que estão selecionados para entrevista, conforme divulgação do
resultado no site, precisam passar por este processo para finalizar o nivelamento.

Para agendar sua entrevista, favor entrar em contato com a secretaria 35868800
ramal 9007 ou pelo e-mail

www.feevale.br/ensino/centro-de-idiomas

idiomas@feevale.br.
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