
                                                                    
 
 
 
 
 

 

REGULAMENTO DOS EXAMES DE IDIOMAS 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA 

EM COMÉRCIO EXTERIOR 

 

 

O Centro de Idiomas da Universidade Feevale torna público o exame 

interno de idiomas, língua inglesa e espanhola, direcionado exclusivamente aos 

alunos do Curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior para o 

atendimento da norma regulamentar prevista no projeto pedagógico do curso. 

 

1. Inscrição e taxa 

As inscrições são exclusivamente realizadas na modalidade on-line e 

estarão disponíveis no período de 17 de agosto a 13 de setembro de 2018. 

Acesse os links:  

 

 exame de língua espanhola 

 exame de língua inglesa 

 

Os alunos do Curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior que 

realizarão o exame pela primeira vez estão dispensados de pagamento. O 

candidato que solicitar exames sucessivos ao primeiro, seja por motivo de 

reprovação ou não comparecimento ao exame anterior, deverá efetuar em rede 

bancária o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 86,50.  

 

2. Caso de não comparecimento 

Em caso de não comparecimento, o aluno que estaria realizando o exame 

pela primeira vez perderá a gratuidade, devendo, pois, pagar a taxa de inscrição 

quando se inscrever em um próximo processo. Não haverá devolução de valores 

para o aluno que não comparecer na data do exame.   

 

 

https://www.feevale.br/gerenciadorextensao/cursos.asp?codcurso=7743&TemplateDiferenciado=Site
https://www.feevale.br/gerenciadorextensao/cursos.asp?codcurso=7743&TemplateDiferenciado=Site
https://www.feevale.br/gerenciadorextensao/cursos.asp?codcurso=7744&TemplateDiferenciado=Site


                                                                    
 
 
 
 
 

 

 

3. Data e Local 

Para a realização do exame, o candidato deverá apresentar documento 

de identidade com foto. Todos os estudantes que estiverem repetindo o esse 

processo deverão também apresentar o comprovante do pagamento da taxa de 

inscrição. 

a) Dia 15/09/2018, no Câmpus II da Feevale; 

b) Sala 205 do prédio Bicolor, o Exame em Língua Inglesa; 

c) Sala 201 do prédio Bicolor, o Exame em Língua Espanhola. 

 

4. Horário 

O exame tem o início previsto às 9h e os candidatos devem comparecer 

até esse horário no local indicado para o exame, tendo o total de 3 horas para a 

sua realização. Recomenda-se que os alunos compareçam à sala com, pelo 

menos, 15 minutos de antecedência.  

  

5. Estrutura do exame:  

O exame é composto por duas etapas:   

a) etapa 1: produção escrita – cinco (5,0) pontos; 

b) etapa 2: compreensão leitora, vocabulário da área de negócios e 

conhecimentos linguístico-funcionais - cinco (5,0) pontos; 

c) pontuação total do exame: dez (10,0).  

 

6. Critérios de avaliação da produção escrita  

a) Atendimento à proposta: verifica-se se o texto se configura como o 

modelo de redação pedido no enunciado e se apresenta conteúdo adequado à 

tarefa proposta.  

b) Coesão e coerência: observância dos aspectos da coesão textual 

nas frases, períodos e parágrafos assim como a coerência de ideias. 



                                                                    
 
 
 
 
 

 

c) Vocabulário: uso correto de vocabulário pertinente ao tema, 

assunto e nível proposto, observando a apropriação da linguagem para o uso 

em diferentes situações comunicativas.  

d) Conteúdos linguístico-funcionais: observância dos aspectos 

gramaticais da língua, ortografia, sintaxe e pontuação. 

 

7. Orientações  

a) O candidato deverá utilizar caneta azul ou preta para a realização 

do exame;  

b) durante o exame não será permitido o uso de celular ou qualquer 

aparelho eletrônico;  

c) os cadernos de questões e rascunhos não poderão ser levados 

pelos candidatos e serão recolhidos ao final do exame; 

d) durante a realização do exame, é facultada aos candidatos a 

consulta a dicionários de palavras.  

e) é expressamente proibida a utilização de qualquer aparelho 

eletrônico como meio de acesso a essa consulta ou para qualquer outra 

finalidade durante o exame.  

f) não é permitida a troca de dicionários ou qualquer material entre os 

candidatos durante o período de permanência na sala do exame.  

 

8. Resultados 

Os resultados estarão disponíveis a partir do dia 24 de setembro de 2018 

na Central do Aluno.  

O gabarito oficial dos exames será divulgado no site da Universidade 

Feevale a partir do dia 17 de setembro de 2018. 

 

9. Grau de aprovação 

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

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

 



                                                                    
 
 
 
 
 

 

11 Revisão de Exame 

O pedido de revisão do exame, por aqueles que desejarem, deverá ser 

solicitado via requerimento, no setor de Atendimento Feevale, somente nos dias 

25 e 26 de setembro de 2018, mediante o pagamento da taxa de R$ 86,50.  

Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão. 

 

12 Casos omissos 

Os casos omissos serão encaminhados para análise de comissão 

examinadora designada pela coordenação do Centro de Idiomas. 

 

Novo Hamburgo, 17 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

Vera Lúcia Flores, 

Coordenadora do Centro de Idiomas, 

Universidade Feevale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    
 
 
 
 
 

 

Anexo 

 

Referências Bibliográficas 

 

 

 Dicionário Oxford escolar: para estudantes brasileiros de inglês: 

português inglês, inglês-português. São Paulo, SP: Oxford University 

Press. 

 Minidicionário de espanhol : 3 em 1 : espanhol-espanhol, espanhol-

português, português-espanhol / Maria de los Angeles Jiménez Garcia, 

Josephine Sánchez Hernández; supervisão técnica Profª Drª Maria Zulma 

M. Kulikowski. By: Jiménez García, María de los Ángeles. São Paulo, SP: 

Scipione, 2000.  

 

 

 

 


