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EDITAL N° 001/PROPPIT/UFOPA/UFPA/FALEST, DE 29 DE JULHO DE 2022

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ CAMPUS BRAGANÇA e a UNIVERSIDADE
FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA), por meio da Faculdade de Línguas Estrangeiras
–  FALEST e da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica, torna público,
através do Edital  nº001/2022/PROPPIT/ UFOPA/UFPA/FALEST os procedimentos para o
Exame de Proficiência em Língua Estrangeira.

1. OBJETIVO:

Realizar exame de Proficiência de Língua Estrangeira - Inglês, com o objetivo de verificar a
capacidade de leitura e compreensão de textos em língua estrangeira.

2. DAS PROVAS:

2.1 – A prova será aplicada de forma presencial em 16/08/2022.

2.2 –  O local de prova será divulgado no site da PROPPIT e nos e-mails de inscrição dos
candidatos.

2.3 - O Exame de Proficiência em Compreensão de Leitura em Língua Estrangeira constará de
prova cuja finalidade é avaliar a competência de leitura e habilidade de compreensão de textos
por parte do candidato, no idioma pretendido. Entende-se como proficiência em compreensão
de leitura a capacidade de extrair informações de um texto, assim como as inferências que o leitor
é capaz de fazer a partir do texto.

2.4- Espera-se que os candidatos ao fazerem o exame de proficiência em compreensão de
leitura em língua estrangeira sejam capazes de compreender seus pontos principais. O Exame
de Proficiência em Compreensão de Leitura em Língua Estrangeira NÃO mede conhecimento
prévio nem busca avaliar a habilidade tradutória do candidato.

2.5- A prova constará de um texto em língua estrangeira, seguido de dez questões objetivas e
subjetivas.  Serão  utilizados  preferencialmente  textos  acadêmicos  ou  textos  de divulgação
científica oriundos de livros, manuais, ensaios e artigos científicos.

2.6- Todas as questões serão relativas  ao texto apresentado e terão como objetivo avaliar
habilidades de compreensão de texto em língua estrangeira por parte do candidato.

2.7 - A prova terá a duração máxima de 3 horas (180 minutos), devendo o candidato finalizar
a prova neste período.

2.8 – A prova será presencial mediada por computador.

3. DA INSCRIÇÃO

3.1 Os candidatos interessados em realizar a prova deverão realizar sua inscrição no link:
https://forms.gle/WrALp4rmEADf3gJbA
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3.3 – O candidato deverá informar e-mail válido pois este será utilizado para comunicação
com inscritos.

3.4 – Ao se inscrever, o candidato aceita, de forma irrestrita, as condições contidas neste
Edital, não podendo delas alegar desconhecimento.

3.5 –  O preenchimento correto do formulário de inscrição é de inteira responsabilidade do
candidato.

3.6 – As inscrições serão realizadas no período conforme cronograma.

4. CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO

4.1 Não haverá por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova.

4.2 Será permitido um único envio da prova por e-mail. Este e-mail deverá ser o mesmo utilizado
no ato da inscrição.

5. DA CORREÇÃO DAS PROVAS

5.1 A divulgação do Desempenho Individual em Compreensão de Leitura em Língua Estrangeira,
constando do registro da pontuação obtida pelo candidato nas referidas provas, será realizada
no prazo descrito no Cronograma deste edital, e estará disponível no site
http://www.ufopa.edu.br/proppit/ para consulta prévia ao resultado final.

6. APROVAÇÃO E RESULTADO

6.1 – Serão considerados aprovados os candidatos que alcançarem o mínimo de 7,0 (sete)
pontos na prova.

6.2 – O resultado da Prova de Proficiência será divulgado conforme cronograma.

7. DO PEDIDO DE VISTAS

7.1 No prazo de até 2 (dois) dias úteis da publicação do edital de resultado, o (a) candidato
(a), poderá solicitar revisão do exame via e-mail, para o endereço
posgraduacao.ufopa@gmail.com apresentando por escrito, se for o caso, os argumentos para a
revisão do exame.

7.2 Do resultado da revisão não caberá recurso.

http://www.ufopa.edu.br/proppit/
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9. CRONOGRAMA:

- Divulgação do Edital da Prova de Proficiência: 29/07/2022
- Período de Inscrições (on line): 01/08/2022 a 13/08/2022
- Realização da Prova de Proficiência - na
modalidade remota.

16/08/2022 (09:00 as 12:00)

- Divulgação do Resultado preliminar 19/08/2022
- Pedido de Revisão. Até 24/08/2022 as 18:00
- Divulgação do Resultado Final 29/08/2022

9.1 O cronograma acima está sujeito a alterações.

10. DOS CASOS OMISSOS

10.1 – Dúvidas sobre o edital podem ser encaminhadas para posgraduacao.ufopa@gmail.com.

10.2 – As situações não previstas no presente Edital serão resolvidas pela Comissão de Aplicação
da Prova – CAP específica para este Edital.

10.3 – Questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da Cidade de
Santarém-PA, Subseção Judiciária de Santarém, Seção Judiciária do Estado do Pará, com exclusão
de qualquer outro.

Comissão de Realização da Prova de Proficiência 2022.

Portaria N° 41/2022 - PROPPIT 
Kelly Christina Ferreira Castro(presidente)

Helaine Cristina Moraes Furtado
Elineuza Alves da Silva

Carlos Manoel Rocha Melo.


	EDITAL N° 001/PROPPIT/UFOPA/UFPA/FALEST, DE 29 DE JULHO DE 2022
	1. OBJETIVO:
	2. DAS PROVAS:
	3. DA INSCRIÇÃO
	4. CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO
	5. DA CORREÇÃO DAS PROVAS
	6. APROVAÇÃO E RESULTADO
	7. DO PEDIDO DE VISTAS
	9. CRONOGRAMA:
	10. DOS CASOS OMISSOS

