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EDITAL N.º 028/2018
EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA, ESPANHOLA E FRANCÊS PARA PÚBLICO
EXTERNO
A Universidade La Salle, no uso das atribuições conferidas ao Unidiomas - Instituto de Idiomas - torna
pública a abertura das inscrições para os Exames de Proficiência em Língua Inglesa ou Língua
Espanhola e/ou Francês (essa somente prova exclusiva) para candidatos a Cursos de Mestrado ou
Doutorado.
I – Do objeto
O exame de proficiência de que trata o presente Edital destina-se, especificamente, a avaliar
habilidades de leitura e compreensão de textos escritos em Língua Inglesa ou Espanhola e/ou Francês
(somente exclusiva) mediante a aferição dos seguintes requisitos:
a) compreensão global do texto e do tema em questão;
b) compreensão de detalhes do texto e/ou de informações específicas;
c) reconhecimento da estrutura retórica do texto e dos mecanismos usados pelo autor na exposição
das ideias;
d) reconhecimento de referentes textuais que possibilitem a compreensão de estruturas frasais;
e) compreensão de palavras contextualizadas;
II – Das provas e avaliações
a)

b)

As provas constituem-se de dois textos cada uma. Os textos abordam temas de cunho geral ou
específico. As questões são elaboradas de maneira que permitam avaliar habilidades de leitura e
compreensão em Língua Inglesa ou Espanhola e/ou Francesa. Com relação ao grau de
dificuldade, um dos textos apresenta uma estrutura mais simples, o outro tem um caráter
acadêmico mais complexo. Para cada texto são formuladas questões em Língua Estrangeira, as
quais devem ser respondidas em Língua Portuguesa, poderá haver também questões de múltipla
escolha na Língua Estrangeira;
Os resultados são expressos, somente, em “Proficiente” e “Não Proficiente”, avaliados em notas
compreendidas entre 7 (sete) e 10 (dez), sendo 7 (sete) o grau mínimo para aprovação. O
candidato que não atingir o mínimo de 7 (sete) será considerado “Não Proficiente”;

III- Procedimentos para Inscrição e Calendário de Provas
a) O candidato deve realizar sua inscrição conforme opção de data e valores especificada no
quadro a seguir;
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Avaliação
Avaliação
Exclusiva 01

Períodos de inscrições

23 de março de

de 2018

2018

De 26 de março até 20 abril de 2018

Avaliação
Exclusiva 03

De 30 de abril a 18 de maio de 2018

Avaliação
Semestral 04

De 02 de maio a 15 de junho de 2018

Avaliação
Exclusiva 05
Avaliação
Exclusiva 06

De 25 de junho a 20 de julho de 2018

Avaliação
Exclusiva 08

Avaliação
Exclusiva 10

2018
25 de maio de
2018
20 de junho de
2018
27 de julho de
2018
31 de agosto de

2018

2018

De 31 de agosto a 21 de setembro de
2018

28 de setembro
de 2018

De 28 de setembro a 19 de outubro

26 de outubro

de 2018

de 2018

Avaliação
Semestral 09

27 de abril de

De 30 de julho a 24 de agosto de

Avaliação
Exclusiva 07

Prova

De 05 de fevereiro até 16 de março

Avaliação
Exclusiva 02

Realização da

De 01 de outubro a 16 de novembro
de 2018

21 de novembro
de 2018

De 26 de novembro a 07 de

14 de dezembro

dezembro de 2018

de 2018

Horário

Valor R$

09 horas

557,41

09 horas

557,41

09 horas

557,41

09 horas
e

149,72

19 horas
09 horas

557,41

09 horas

557,41

09 horas

557,41

09 horas

557,41

09 horas
e
19 horas
09 horas

149,72

557,41
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b) A inscrição deve ser feita na secretaria do UNIDIOMAS ou por e-mail, mediante o pagamento
conforme o quadro anterior, por meio de boleto bancário, no prazo limite que antecede três dias à
prova;
c) O valor de pagamento da taxa não será restituído em caso de desistência por parte do
candidato.
IV – Da Realização da Prova
a) O candidato deverá chegar no mínimo 1 hora antes da prova;
b) As Provas serão aplicadas nas dependências da Universidade LaSalle, em sala a ser divulgada no
dia da prova no mural do Unidiomas e/ou via e-mail;
c)
A prova terá duração de 3 (três) horas;
d) O candidato poderá utilizar, durante a aplicação da prova, um dicionário de papel referente ao
idioma de aplicação da prova, caneta esferográfica azul ou preta. Não é permitido utilização de
gramática;
e) O candidato não poderá acessar nem dispor sob sua classe nenhum tipo de equipamento
eletrônico;
f)
São considerados documentos válidos para o dia do exame: carteira de identidade carteiras
expedidas pelos Comandos Militares, pelos Corpos de Bombeiros Militares; pelos órgãos
fiscalizadores de Exercício Profissional (órgãos, conselhos); passaporte; carteiras funcionais do
Ministério Público e as expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valem como
identificação; carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação (somente o modelo com foto
atual);
g) O candidato que possuir alguma condição especial para realização da prova deverá informar via email no ato da inscrição; unidiomas@unidiomas.com.br
h) O candidato que levantar suspeitas de estar colando na hora da prova e for confirmada pelo
fiscal(s) da prova, terá sua prova anulada no momento que o mesmo fizer a entrega da avaliação
e tal fato será registrado em ata.
V – Da Divulgação dos Resultados e Disposições Finais
a) Os resultados serão divulgados em até 15 dias úteis após a realização da Prova e ficarão
disponíveis na secretaria do UNIDIOMAS;
b) Os atestados serão emitidos em até 15 dias úteis, após a divulgação dos resultados;
c) O candidato não tem acesso a nota nem a prova após a correção;
d) Não cabem devoluções ou revisões de resultados da Prova. Caso o inscrito queira uma nova
correção deverá protocolar o pedido em até 10(dez) dias corridos no Unidiomas após o resultado
do exame. O valor a pagar para uma nova correção é de R$180,00 (cento e oitenta reais);
e) As divulgações deste edital devem ocorrer no site do Unidiomas: www.unidiomas.com.br.

Canoas, 06 de novembro de 2017.

Prof. Dr. Paulo Fossatti, fsc
Reitor

