
 

 

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

STRICTO SENSU 
 

 

O Núcleo de Qualificação, da Universidade Feevale, torna público o 

Exame de Proficiência em Compreensão Leitora - Língua Inglesa e Língua 

Espanhola.  

 

1. INSCRIÇÃO 

 

As inscrições são on-line e estarão disponíveis no período entre 17 a 31 

de maio de 2022 nos links que seguem: 

 

● exame de língua espanhola   

● exame de língua inglesa 

 

2. TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

Os estudantes dos cursos de pós-graduação Stricto Sensu da 

Universidade Feevale terão isenção da taxa de inscrição para a realização de 

um único exame para os cursos de Mestrado e de dois exames para os cursos 

de Doutorado.  

Em caso de não aprovação, a realização de um novo exame ocorrerá 

mediante pagamento da taxa de R$ 220,00. 

Os candidatos inscritos que não são alunos dos cursos de pós-graduação 

Stricto Sensu da Universidade Feevale devem efetuar, no ato da sua inscrição, 

o pagamento da taxa de R$ 220,00.  

 

 

 

 

 



 

 

3. NÃO COMPARECIMENTO 

 

3.1 Estudantes dos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu da 

Universidade Feevale 

Em caso de não comparecimento, o candidato que está realizando o 

exame pela primeira vez perde a gratuidade, devendo, pois, pagar a taxa de 

inscrição em um próximo processo. Não haverá devolução de valores da taxa de 

inscrição.  

 

4. CRITÉRIOS PARA ESCOLHA DO EXAME DE LÍNGUA 

ESTRANGEIRA  

 

Os Programas de Pós-Graduação da Universidade Feevale especificam, 

no regimento de cada curso, a língua ou as línguas estrangeiras a serem 

comprovadas por meio de exame de proficiência.  

Ao candidato, cabe consultar, previamente à inscrição, o regimento do 

curso para identificar a língua ou as línguas requisitadas por seu curso.   

 

5. APLICAÇÃO 

 

A prova será realizada de forma on-line por meio da plataforma de 

Educação Blackboard. A prova iniciará às 19h30min, dos dias 07 (inglês) e 08 

(espanhol) de junho de 2022.  

Para a realização do exame na modalidade digital, será necessário que o 

candidato possua os seguintes equipamentos: acesso à internet, computador, 

webcam e microfone. 

Não será permitida qualquer comunicação durante a prova.  

Durante a realização do exame, não será admitida a utilização de aparelho 

celular ou qualquer aparelho eletrônico, consultas aos acervos digitais, sob pena 

de eliminação do(a) candidato(a) que for surpreendido utilizando tais meios. 

A Universidade Feevale não se responsabilizará por qualquer 

inviabilidade de participação do candidato no exame por motivo de ordem técnica 



 

 

dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de 

dados. 

 

6. TEMPO DE DURAÇÃO DO EXAME 

 

Os candidatos terão um total de duas horas e trinta minutos para a 

realização do exame. É recomendado que o candidato esteja logado na 

plataforma com 20 minutos de antecedência. 

 

7. ATRASOS 

 

Os candidatos não poderão acessar o exame após as 19h30min. 

 

8. RESULTADOS 

 

Os resultados serão divulgados por e-mail, para candidatos que não 

possuem vínculo com a Instituição, a partir do dia 14 de junho de 2022. Os 

alunos da Instituição poderão consultar o resultado pelo Espaço Feevale nessa 

mesma data. 

 

9. EXAME 

 

O exame contempla questões objetivas, dissertativas, um resumo e uma 

tradução.  

Os textos tratam de assuntos gerais e as questões versam sobre 

compreensão e interpretação textual. A prova contemplará também uma análise 

linguística dos textos. 

Os enunciados e/ou alternativas das questões poderão estar redigidos 

tanto em língua portuguesa como na língua estrangeira.  

Todas as respostas devem ser redigidas impreterivelmente em português. 

 



 

 

 

10. 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.   

 

11. REVISÃO DE EXAME  

 

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

solicitado via requerimento, pelo e-mail falecomafeevale@feevale.br,  somente 

nos dias 14 e 15 de junho de 2022, mediante o pagamento da taxa de R$ 90,00. 

Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão. 

 

12. GRAU DE APROVAÇÃO 

 

Obterá aprovação o candidato que alcançar grau igual ou superior a 7,0 

(sete) no exame. 

 

13. DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO  

 

Os candidatos externos que necessitarem da comprovação da aprovação 

no Exame de Proficiência deverão solicitá-la pelo e-mail 

falecomafeevale@feevale.br  a partir do dia 15 de junho de 2022. O documento 

será emitido no prazo de três dias úteis.     

Alunos matriculados nos cursos de Mestrado e/ou Doutorado da 

Instituição, não precisam apresentar ou solicitar Atestado de Proficiência para 

ser apresentado à Secretaria de Pós-Graduação Stricto Sensu.  

 

 

 



 

 

 

14. CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA/NECESSIDADES ESPECÍFICAS  

 

O candidato com deficiência ou necessidades específicas que precisar de 

atendimento diferenciado no dia do exame, deverá informar isso no formulário 

de inscrição e apresentar atestado médico, quando for o caso.  

Sempre que possível, serão providenciadas as condições necessárias 

para que o candidato possa realizar o exame. 

 

15. CASOS OMISSOS 

 

Os casos omissos serão encaminhados para análise de uma comissão 

examinadora designada pela Coordenação do Idiomas Feevale. 

 

 

Novo Hamburgo, 17 de maio de 2022. 

 

 

Tamires Becker, 

Diretora de Captação e Novos Negócios 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 

 

Referências Bibliográficas  

 

● Dicionário Oxford escolar: para estudantes brasileiros de inglês: 

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

Press.  

 

● Señas - Diccionario Para La Enseñanza de La Lengua Española Para 

Brasileños - 4ª Ed. 2013. 

 

 


