EDITAL CRI 014/2019
ABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE
PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA E ESPANHOLA

A Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP, por intermédio da Coordenadoria
de Relações Internacionais, torna público o edital com as normas para inscrição e
realização do Exame de Proficiência em Língua Estrangeira - Inglês e Espanhol,
conforme as especificações a seguir indicadas:
I - Será oferecido exame de proficiência em Língua Inglesa e em Língua Espanhola com
o objetivo de avaliar a capacidade de leitura e compreensão de textos acadêmicos em
diferentes áreas de conhecimento;
II - As inscrições serão realizadas no período de 08 a 13 de maio, até às 13h00,
mediante o envio dos documentos ao e-mail secretaria.cri@uenp.edu.br. O candidato
deverá identificar em assunto EXAME DE PROFICIÊNCIA, e anexar a ficha de inscrição,
juntamente com o comprovante da taxa de inscrição;
III – A taxa de inscrição deverá ser paga via depósito identificado, no valor de R$50,00
(cinquenta reais). Banco Santander, agência 4572, conta corrente 43000001-6, em nome
da Universidade Estadual do Norte do Paraná;
IV - O exame será realizado no dia 14 de maio de 2019, às 09h30 na sala do Centro de
Línguas da UENP, Campus de Cornélio Procópio – PR 160, Km 0 (saída para Leópolis);
VI - O exame terá duração de três (03) horas;
VI - Os candidatos devem comparecer ao local estabelecido com no mínimo 15 minutos
de antecedência, munidos de caneta azul ou preta;
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VII - A prova será formulada e corrigida pela Comissão de Exames de Proficiência da
UENP;
VIII - No caso dos aplicantes de exame em língua inglesa, será permitido o uso de
dicionário impresso bilíngue, do tipo inglês-português e/ou português-inglês, bem como
dicionários de termos técnicos do tipo inglês-português e/ou português-inglês, e
dicionários monolíngues;
IX - No caso dos aplicantes de exame em língua espanhola, será permitido o uso de
dicionário impresso bilíngue, do tipo espanhol-português e/ou português-espanhol, bem
como dicionários de termos técnicos do tipo espanhol-português e/ou portuguêsespanhol, e dicionários monolíngues;
X - Serão atribuídos aos candidatos os seguintes conceitos: Não proficiente (NP) – notas
de zero a 6,9; Proficiente (P) – notas de 7,0 a 10,0. O resultado será publicado em Edital
próprio;
XI – O candidato terá um prazo de até 48 horas, após a publicação do Edital, para
solicitar revisão de prova via protocolo encaminhado à coordenação do Programa.
PUBLIQUE-SE.
Jacarezinho (PR), 08 de maio de 2019.

Original Assinado
Profa. Dra. Eliane Segati Rios Registro
Coordenadora de Relações Internacionais
cr.internacionais@uenp.edu.br
Portaria No.302 /2014 - Reitoria
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EDITAL 014/2019 CRI
FICHA DE INSCRIÇÃO – EXAME DE PROFICIÊNCIA
NOME:
CURSO/PROGRAMA PRETENDIDO OU EM REALIZAÇÃO:
EXAME DE PROFICIÊNCIA EM (assinalar com um X):
LÍNGUA INGLESA
LÍNGUA ESPANHOLA
UNIVERSIDADE E CIDADE DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
ENDEREÇO:
TEL:

E-MAIL:

ANEXAR RECIBO - DEPÓSITO IDENTIFICADO

Data: ___/___/_____
Assinatura: _______________________________
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