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UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - PROEX 
EDITAL Nº 021/2016 

EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LEITURA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 
 

Dispõe sobre as normas para participação de 
interessados no Exame de Proficiência em 
Leitura em Língua Estrangeira da Universidade 
Estadual Vale do Acaraú (UVA). 
 

 
A Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), por meio da Pró-Reitoria de Extensão 
(PROEX), torna pública a abertura do presente Edital, estabelecendo normas para 
participação no Exame de Proficiência em Leitura em Língua Estrangeira, destinada a alunos 
dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UVA e demais interessados, sob 
responsabilidade do Núcleo de Línguas Estrangeiras da UVA (NUCLE). 
 
 
1. DA NATUREZA DO EXAME 

 
1.1. O Exame de Proficiência em Leitura em Língua Estrangeira busca avaliar a 

compreensão e interpretação do aluno na leitura de diferentes de textos, 
identificando as habilidades dos candidatos na construção de um sentido para o texto 
que está lendo. O exame, portanto, não tem como centro a avaliação de 
conhecimentos gramaticais e lexicais, mas a competência de leitura do aluno, 
ampliando as chances do aluno de conseguir um bom desempenho, uma vez que ele 
não depende unicamente de seu conhecimento da língua sobre a qual está sendo 
avaliado. Ter proficiência em leitura em língua estrangeira significa ser capaz de 
construir sentidos, a partir da leitura de um texto, utilizando, além dos conhecimentos 
de estrutura e vocabulário, conhecimentos do contexto social e histórico em que vive. 
Tais elementos conferem ao leitor competente em língua estrangeira a capacidade de 
interagir e seus sentidos. A proficiência exige conhecimento linguístico, de vocabulário 
e de gramática e, também, o conhecimento discursivo quanto à compreensão do 
funcionamento de textos narrativos, dissertativos e descritivos. Também são 
importantes, componentes como títulos, subtítulos e elementos visuais, como 
diagramas e gráficos e ilustrações que acompanham o texto. Tais elementos, 
juntamente com o conhecimento da fonte, data e autor, podem trazer informações 
relevantes para a construção do sentido do texto e sua compreensão. 
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2. DAS MODALIDADES 

 
2.1. O Núcleo de Línguas Estrangeiras da UVA (NUCLE) realizará Exame de Proficiência em 

Leitura em Língua Inglesa e Língua Espanhola. 
 

3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1. As inscrições estarão abertas no período 04 a 25 de abril de 2016, por meio de 

formulário disponível na página da UVA na Internet no endereço: eventos.uvanet.br, 
opção Compreensão Leitora em Língua Estrangeira - 11ª edição. 
 

4. DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

4.1. Para alunos e docentes da UVA, vinculados à Programas de Pós-Graduação Stricto 
Sensu (Mestrado Acadêmico e Mestrado Profissional), será cobrada taxa de R$ 60,00 
(sessenta reais), para cada prova realizada. 

4.2. Para os demais candidatos, a taxa será de R$ 90,00 (noventa reais), para cada prova 
realizada. 

4.3. O pagamento da taxa deverá ser realizado por meio de boleto bancário, 
preferencialmente, no Banco do Brasil. 

4.4. A efetivação da inscrição está condicionada a comprovação de pagamento do boleto 
bancário e comprovante de matrícula em programa de pós-graduação stricto sensu, se 
for o caso. 
 

5. DO LOCAL E DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA 
 

5.1. As provas serão realizadas no dia 29 de abril  de 2016, no horário das 8h às 12h, no 
Núcleo de Línguas Estrangeiras da UVA (NUCLE), no campus da Betânia, Avenida da 
Universidade, 850 - Betânia, Sobral-CE. 
 

6. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA NO DIA DA PROVA 
 

6.1. O candidato deverá apresentar no dia da prova os seguintes documentos:  
 
a) Comprovante de pagamento da taxa; 
b) Declaração de que é aluno de mestrado ou doutorado (se for o caso); 
c) Documento de identidade com foto. 

 
6.2. A falta de qualquer um dos documentos implica automaticamente no indeferimento 

da inscrição, sem condição de interposição de recurso. 
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7. DAS PROVAS 

 
7.1. As provas terão duração máxima de 04 (quatro) horas, iniciando às 8 horas. 
7.2. Não será permitido o acesso de alunos ao local de realização das provas após o 

horário estabelecido para o início do exame. 
7.3. Não será permitido o deslocamento do aluno da sala de aula no decorrer da prova, 

salvo em casos excepcionais. 
7.4. Será permitido o uso de dicionário apenas impresso. 
7.5. Não será permitido o uso de aparelhos digitais, tais como celulares e tablets. O uso de 

qualquer aparelho eletrônico implicará a exclusão do aluno da prova. 
7.6. As provas consistirão em texto e perguntas de interpretação e compreensão textual, 

com conteúdo de compreensão geral. 
 

8. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
 

8.1. Os exames serão avaliados por uma Comissão de Avaliação, formada por docentes 
com formação em língua estrangeira (inglês ou espanhol). 
 

9. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

9.1. O resultado das provas será divulgado na página da UVA na Internet (www.uvanet.br), 
no prazo máximo de uma semana após a data da prova. 
 

10. DOS PEDIDOS DE REVISÃO DOS EXAMES 
 

10.1. Após a divulgação dos resultados, os candidatos podem solicitar revisão de exame 
em, até, 48 horas, por meio de documento assinado, justificando o pedido.  

10.2. Os pedidos de revisão de exame devem ser protocolados na Coordenação do NUCLE. 
10.3. A revisão do exame será feita por Comissão formada por dois professores, indicados 

pela Pró-Reitoria de Extensão da UVA (PROEX). 
 

11. DA CERTIFICAÇÃO 
 

11.1. O candidato aprovado receberá um certificado de “Aptidão em Leitura e 
Compreensão de Texto” na língua estrangeira para qual fez prova, emitido pela Pró- 
Reitoria de Extensão, acessando o endereço eletrônico eventos.uvanet.br. 

11.2. O certificado terá validade de 02 (dois) anos, contados a partir da data de emissão. 
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12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do Núcleo de Línguas 
Estrangeiras da UVA (NUCLE) e pela Pró-Reitoria de Extensão da UVA (PROEX), 
respeitando‐se a legislação em vigor e os procedimentos internos desta IES. 
 
 
 

Campus da Betânia, Sobral-CE, 08 de março de 2016. 
 
 

 
___________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Maristela Inês Osawa Vasconcelos 
Pró-Reitora de Extensão 

 
 
 

_______________________________________ 

Prof. Dr. Fabianno Cavalcante de Carvalho 
Reitor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


