
                                                                    

 

 

 

 

 

     

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

PERÍODO ESPECIAL 

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

Da solicitação  

           Para realização da prova em período especial, o interessado deve fazer 
uma solicitação de prova especial através do site www.feevale.br/idiomas.  

 

Da inscrição 

 Na resposta à solicitação de prova especial, o requerente receberá o link 
de inscrição. Nessa etapa será feita a formalização da inscrição através do 
preenchimento do formulário com os dados solicitados.  
 
Dos valores 

Ao término da inscrição online, será gerado um boleto bancário no valor 
de R$ 845,00 cuja confirmação do pagamento, formaliza e garante a contratação 
do serviço. Em caso de desistência por parte do solicitante, não haverá 
devolução de valores. 

  

Do período para realização da prova 

           Após a confirmação do pagamento, o aluno terá um período determinado 
para a realização do exame. Este período é de quinze dias úteis, iniciando-se a 
partir da data da confirmação do pagamento. Após o término desse período não 
será mais possível realizar a prova, a menos que o aluno faça nova inscrição. 

 Do não comparecimento 

Em caso de não comparecimento, o aluno não terá como marcar nova 
data, nem terá direito à devolução do valor pago. Para fazer a prova, deverá 
realizar nova inscrição..  

Das datas e local 



                                                                    

 

 

 

 

 

     

             Após a inscrição e confirmação do pagamento, o aluno será informado 
de três opções de datas e horários para a realização da prova, respeitando o 
prazo de 15 dias úteis a partir da confirmação do pagamento. Para a realização 
do Exame, o candidato deverá apresentar documento de identidade com foto. A 
prova será realizada no dia e horário combinado com o aluno via e-mail, dentro 
das opções indicadas pela instituição.  

   

Do tempo de duração do exame 

 O candidato terá um total de 2h e 30min (duas horas e trinta minutos) para 
a sua realização. É recomendado que esteja no local do exame com 15 minutos 
de antecedência. 

 

Dos resultados 

 Os resultados serão divulgados, pelo Centro de Idiomas em até 5 dias 
úteis depois do dia da aplicação do exame. 

 

Do Exame 

 

 O Exame de Proficiência está estruturado da seguinte forma:  

• Parte objetiva: 5 questões, com valor  de 0,6 cada, totalizando 3,0 pontos;  

• Parte subjetiva: 2 questões dissertativas,  com valor de 3,5 cada, 
totalizando 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 troca desse material entre 
os candidatos, tanto ao longo como após a realização do Exame. 

 

Da revisão de prova 

 A revisão de prova deverá ser solicitada, via requerimento, no setor de 
Atendimento Feevale, até três dias úteis após a divulgação do resultado. 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. 

 

Dos casos omissos 

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

 

 

Novo Hamburgo, 23 de dezembro de 2016. 

 

 

Prof.ª Evanize Veiga Spitzer 
Coordenadora do Centro de Idiomas 

 

 

 

 

 

 


