
 

 

 

 

 

REGULAMENTO DOS EXAMES DE IDIOMAS 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA 

EM COMÉRCIO EXTERIOR 

 

 

 O Centro de Idiomas da Universidade Feevale, no uso de suas atribuições 

legais, torna público o exame interno de idiomas, língua inglesa e espanhola, 

exclusivamente aos alunos do Curso Superior de Tecnologia em Comércio 

Exterior para o atendimento da norma regulamentar prevista no Projeto 

Pedagógico do Curso. 

 

Da inscrição e taxa 

 

 As inscrições deverão ser realizadas no período de 22 de agosto a 19 de 

setembro de 2016 pelo site http://www.feevale.br/idiomas . 

 

Os alunos do Curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior que 

realizarão a prova pela primeira vez estão dispensados de pagamento e o 

candidato que estiver repetindo a prova, seja por motivo de reprovação ou não 

comparecimento em exame anterior, deverá efetuar em rede bancária o 

pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 70,00.  

 

 

Do não comparecimento 

Em caso de não comparecimento, o aluno 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 para o aluno que não compareceu na data da prova.  

 



 

 

 

 

 

Das datas e local 
 

Para a realização do Exame, o candidato deverá apresentar documento 

de identidade com foto. Aqueles que estiverem repetindo a prova deverão 

apresentar também o comprovante do pagamento da taxa de inscrição. 

 

A prova será realizada no dia 24/09/2016, no Campus II da Feevale: 

 
- Sala 202 do Prédio Bicolor, o Exame em Língua Inglesa; 
- Sala 101 do Prédio Bicolor, o Exame em Língua Espanhola. 
 
 

  O exame tem seu início previsto para às 9h e os candidatos terão um total 

de 3h para a realização deste. O exame está dividido em duas provas e cada 

uma deve ser realizada em, no máximo, 1h e 30 min. É recomendado que os 

alunos compareçam ao local do exame com, pelo menos, 15 minutos de 

antecedência.  

  

  

Do Exame  

 O exame é composto por duas provas, com valor de 5,0 pontos cada. A 

primeira contempla a produção escrita e a segunda aborda compreensão leitora, 

vocabulário da área de negócios e gramática contextualizada. Pontuação total 

do exame: 10,0 pontos. 

 

Produção escrita / Critérios de avaliação. 

Atendimento à proposta - Verifica-se se o texto se configura como o modelo de 

redação pedido no enunciado e apresenta conteúdo adequado à tarefa proposta.  

Coesão e coerência – Observância dos aspectos da coesão textual nas frases, 

períodos e parágrafos; assim como a coerência de ideias. 

Vocabulário – Uso correto de vocabulário pertinente ao tema, assunto e ao nível 

proposto, observando o padrão de linguagem requerido. 



 

 

 

 

Gramática – Observância dos aspectos gramaticais como ortografia, sintaxe e 

pontuação. 

Da consulta 
 
 Durante a realização do Exame, é facultada aos candidatos a consulta a  

dicionários apenas na produção escrita. 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.  

Do resultado 

 A lista de aprovados será publicada no site http://www.feevale.br/idiomas  

no dia 11 de outubro de 2016 e a média individual poderá ser consultada na 

Central do Aluno. 

Da revisão de prova 

A única parte do exame que pode ser revisada é a produção escrita 

(redação). Sendo que a revisão deverá ser solicitada, via requerimento, no setor 

de Atendimento Feevale, no período de 13 a 14 de outubro de 2016. Após essa 

data, não serão mais aceitos pedidos de revisão. A revisão será feita por uma 

banca, formada unicamente por dois professores que não participaram da 

correção da prova em questão, os quais emitirão seu parecer por escrito. Não 

havendo possibilidade de recursos adicionais. 

Do grau de aprovação 

 Obterá aprovação no exame o candidato que alcançar o grau igual ou 

superior a 7,0 (sete), somadas as duas etapas.  

 

Dos casos omissos 

 Os casos omissos serão encaminhados para análise de comissão 

examinadora designada pela Coordenação do Centro de Idiomas. 



 

 

 

 

 

Novo Hamburgo, 22 de agosto de 2016. 

 

Profª. Evanize Veiga Spitzer 

Coordenadora do Centro de Idiomas 


