
     

EDITAL 03/2014 (PROEX)

                                                                          Abre inscrições e estabelece normas para
                                                                          provas de COMPREENSÃO LEITORA EM 
                                                                          LÍNGUA ESTRANGEIRA.

A  Pró-Reitoria  de  Extensão  e  Cultura,  através  do  Núcleo  de  Línguas  Estrangeiras
(NUCLE), no uso de suas atribuições legais e estatutárias abre inscrições para provas de
compreensão leitora em língua estrangeira (inglesa e espanhola) destinados aos alunos de
pós-graduação da UVA e demais interessados, conforme as especificações a seguir:

1. INSCRIÇÃO E LOCAL DE PROVAS:
Inscrições: formulário online na página:  http://eventos.uvanet.br  link compreensão leitora
em Língua Inglesa ou Língua Espanhola.
Período: 01 a 15 de julho de 2014.
Divulgação dos inscritos: 17 de julho de 2014.
Prova: 18 de julho de 2014.
Horário: 08h às 12h
Local da prova: Núcleo de Línguas Estrangeiras, Avenida da Universidade, 850 - Betânia,
Sobral-CE. 

2. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:
Formulário  disponível  na  página  http://eventos.uvanet.br especificamente  no  link
Compreensão Leitora  em Língua Estrangeira  (inglesa ou espanhola).  O formulário
deverá ser devidamente preenchido e acompanhado de toda a documentação solicitada. A
falta de qualquer informação ou de qualquer documentação implica automaticamente no
indeferimento de inscrição, sem condição de interposição de curso.

3. PAGAMENTO DA TAXA:
3.1. Será cobrada uma taxa de R$ 60,00 (sessenta reais) por prova para alunos regulares
vinculados  a  Programas  de  Pós-Graduação  da  UVA,  nível  Stricto  Sensu  (Mestrado
Acadêmico e Mestrado Profissional).
3.2. Será cobrada a taxa de R$ 90,00 (noventa reais) por prova para os demais candidatos.
3.3. O pagamento da taxa deverá ser realizado preferencialmente no Banco do Brasil.
3.4. A efetivação da inscrição dar-se-á somente após a compensação do boleto bancário.

4. DA CERTIFICAÇÃO:
O  candidato  aprovado  receberá  a  certificação  contendo  APTIDÃO  DE  LEITURA  E
COMPREENSÃO DE TEXTO na língua estrangeira a qual optou.

5. VALIDADE DA CERTIFICAÇÃO:
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O certificado terá validade por 2 (dois) anos contados a partir da data de emissão.

6. NORMAS DE APLICAÇÃO DAS PROVAS:
6.1.  A prova terá a duração de 4 horas, iniciando às 8 horas e com término às 12 horas,
não sendo permitido o deslocamento do aluno da sala de aula no decorrer da prova;

6.2. Não será permitido o acesso do candidato em sala de aula após o horário de início da
prova, ou seja, 8 horas da manhã.
6.3. Não será permitido o uso de dicionário digital, fato este comprovado o candidato será
automaticamente reprovado;
6.4. É permitido o uso de dicionário em papel;
6.5.  O candidato receberá a prova (texto e perguntas de interpretação e compreensão
textual) com conteúdo de Compreensão Geral.

7.  DA COMISSÃO  JULGADORA
A comissão julgadora será formada por três profissionais idôneos e com formação na área
de língua estrangeira (inglês e espanhol).

8. DA DIVULGAÇÃO
A  divulgação dar-se-á até 5 ( cinco) dias uteis após a aplicação da prova.

9. DOS RECURSOS 
Qualquer candidato tem-se o direito da solicitação de recurso no prazo de até 48 horas
após a divulgação do resultado.

10. DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão analisados pela coordenação do Núcleo de Línguas Estrangeiras
(NUCLE) e pela PROEX.

                                                                                                 Sobral, 18 de junho de 2014.

Profª. Drª. Maristela Inês Osawa Vasconcelos
Pró-Reitora de Extensão e Cultura
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