
 
 

EDITAL 02/2019 

 

ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA 

INGLESA NA URI – CÂMPUS DE SANTIAGO 

 

 

REGULAMENTO DA PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA PARA CURSOS 

DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

 

O Departamento de Linguística, Letras e Artes da Universidade Regional Integrada do 

Alto Uruguai e das Missões – URI – câmpus de Santiago aplica e avalia provas de proficiência 

em língua estrangeira, inglês, para cursos de Pós-Graduação (stricto sensu), na URI - câmpus de 

Santiago, sob a coordenação do Curso de Letras. 

 

 A prova 

 

1. A prova constará de questões objetivas e dissertativas, referentes a dois textos, de temas 

diversos, devendo o aluno evidenciar compreensão textual. 

2. Serão oferecidas provas de Língua Inglesa. 

3. As provas constarão de textos escritos em inglês, e as questões serão apresentadas em 

língua portuguesa e deverão ser respondidas em língua portuguesa. 

4. As questões objetivas têm somente uma resposta correta. 

5. As questões discursivas objetivam saber qual o entendimento do candidato sobre o texto, 

e não sobre o seu conhecimento sobre o assunto. 

 

 A aplicação da prova 

 

6. As provas poderão ser aplicadas duas vezes no ano, conforme calendário prévio, sendo, 

no mínimo, uma a cada semestre. A data para a aplicação da prova no 2º semestre de 2019 será: 

26 de outubro.  As inscrições se encerrarão no dia  22 de outubro. 

7. É facultativo o uso de dicionário bilíngue. 

8. Não é permitido o uso de livros didáticos ou gramáticas da língua inglesa. 

9. Não poderá haver empréstimo de material durante a prova. 

10. Telefones celulares deverão ser desligados durante a prova. 

11. Os alunos não poderão conversar entre si durante a prova. 

12. O professor examinador não poderá, em hipótese alguma, dar indicações ou explicações a 

respeito do conteúdo da prova. 

 

 As inscrições 

Prova de Proficiência - Acadêmicos de mestrado e doutorado da URI:  87,70 

Prova de Proficiência - Demais Alunos, Professores e Funcionários da URI: 157,80 

Prova de Proficiência - Demais interessados: 351,10 



 

O valor deve ser pago no ato da inscrição, no Setor Financeiro da Instituição ou depósito para 

FURI – URI - câmpus Santiago- Agência  0353-0 - Conta nº 3806-7 BB (neste caso enviar 

digitalizada a ficha de inscrição - no final deste Edital- e o comprovante bancário). 

 
 O horário e o tempo de duração da prova 

 

13. O início da prova está previsto para as 8h 30min e o término para as 11h 30min, 

totalizando 03 (três) horas de duração. 

14. Recomenda-se que os candidatos se apresentem no local da prova com 15 minutos de 

antecedência, munidos de documento de identidade e caneta esferográfica azul. 

 

 A correção e os resultados 

 

19. Após a aplicação da prova, o professor aplicador terá o prazo máximo de uma semana 

para divulgação do resultado. 

20. Os resultados serão divulgados na página eletrônica da URI (www.urisantiago.br) e na 

Secretaria da URI – câmpus de Santiago. 

21. A nota mínima para aprovação será 7,0 (sete vírgula zero), que corresponde a conceito C. 

22. A distribuição de notas e conceitos seguirá os seguintes critérios: 

  De 9,0 a 10,0 – conceito A   

  De 8,0 a 8,9 – conceito B 

  De 7,0 a 7,9 – conceito C 

23. O candidato que não alcançar a nota mínima de 7,0 (sete vírgula zero) será considerado 

NÃO PROFICIENTE. 

24. Após a correção da prova, será encaminhado ou entregue ao candidato um Certificado de 

Proficiência em Língua Inglesa, para exigências de Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu.  

Nesse documento, constará o nome do candidato, a nota final em numeral e, por extenso, o 

conceito e a nomenclatura PROFICIENTE. 

25. O candidato não aprovado na prova poderá fazer vista da prova ou solicitar revisão da 

mesma dentro de um prazo máximo de quarenta e oito horas. 

26. Os procedimentos do item acima devem seguir as normas da Secretaria Geral do Câmpus. 

27. O candidato não aprovado poderá realizar a prova quantas vezes achar necessário. 

28. Os casos omissos serão apreciados por Comissão Examinadora designada pela 

Coordenação do Curso de Letras da URI – câmpus Santiago. 

 

  

Profª. Eliane de Fátima Manenti Rangel 

Coordenadora do Curso de Letras - URI câmpus de Santiago 

Chefe do Departamento de Linguística, Letras e Artes da URI 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.urisantiago.br/


FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA 

 
1. Dados Pessoais 

Nome 

Data de Nascimento                            

Documento de Identidade 

2.Endereço 

Rua 

Bairro Cidade 

  

CEP Telefone 

Celular 

e-mail 

3.Escolaridade 

Graduação em: 
 

IES 

Atualmente, mantém vínculo com (IES) 

 

Programa de Pós-Graduação em que está inserido 

 

Grande Área                              Área 

(obrigatório)                               (opcional) 

Assinatura 

 

 

Conta para depósito do pagamento: 
FURI- URI CAMPUS SANTIAGO 

Agência: 0353-0 

Conta: 3806-7 

Banco do Brasil 
 

OBS. A fim de efetivar sua inscrição, o candidato pode enviar a ficha e o 
comprovante de pagamento, de forma digitalizada, para o e-mail 
secretaria@urisantiago.br   ou entregá-la diretamente na Secretaria Geral da 
Instituição. 

mailto:secretaria@urisantiago.br

