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Edital No. 006/2014
COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS/INGLÊS SEM
FRONTEIRAS- VAGAS REMANESCENTES

A coordenadoria de Relações Internacionais da UENP torna pública a abertura de inscrições
para vagas remanescentes e demais procedimentos relativos à avaliação diagnóstica de língua
inglesa do corpo discente da Universidade Estadual do Norte do Paraná, autorizada a participar
no Programa Inglês sem Fronteiras (IsF) como Centro Aplicador, edição DEMANDA 5: TOEFL ITP
AGOSTO-NOVEMBRO 2014, que atendam aos termos estabelecidos no Edital No. 004/2014 CRI.
1. DAS VAGAS REMANESCENTES E DA OCUPAÇÃO DAS VAGAS
1.1. Das vagas remanescentes, a UENP ofertará 304 (trezentos e quatro) vagas para o
campus de Cornélio Procópio e 174 (cento e setenta e quatro) vagas para o campus
Luiz Meneghel/Bandeirantes.
1.2. Após a ocupação das vagas disponíveis em cada oferta, o sistema será fechado
automaticamente.
1.3. As inscrições para cada oferta, segundo cronograma de cada campus, serão
encerradas 5 (cinco) dias antes da data de aplicação do teste ou após a ocupação total
das vagas ofertadas para cada campus.
1.4. As inscrições serão processadas automaticamente, por ordem de acesso e enquanto
houver vagas disponíveis, no momento em que o candidato finalizar a sua inscrição
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições para o exame de nivelamento em língua inglesa TOEFL ITP serão
efetuadas exclusivamente pela internet, por meio de link disponibilizado na página
eletrônica do Programa IsF, no endereço: <http://isf.mec.gov.br>.
2.1.1.
Na página http://isf.mec.gov.br, selecionar a aba “inscrições”.
Após, em “Cursos presenciais e testes de nivelamento”, selecionar “Inscrição
Centros Aplicadores”, solicitar “primeiro acesso” e informar o seu CPF.

2.2. O sistema ficará disponível para inscrição dos candidatos até 5 (cinco) dias antes da
data prevista no cronograma de cada campus.
2.3. O candidato poderá realizar apenas uma única inscrição, para uma única data.
Excepcionalmente, o candidato poderá cancelar sua inscrição já realizada, a seu critério,
sob o risco de indisponibilidade posterior de vagas. O candidato que cancelar sua inscrição,
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ao realizar uma nova, terá que concorrer ao conjunto de vagas remanescentes, caso ainda
estejam disponíveis.
2.4. Não haverá cobrança de taxa de inscrição dos candidatos às vagas ofertadas.

3. CRONOGRAMA
3.1. Campus de Cornélio Procópio: 18 de novembro de 2014. As inscrições serão
encerradas em 12 de novembro de 2014.
3.2. Campus Luiz Meneghel/Bandeirantes: 19 de novembro de 2014. As inscrições serão
encerradas em 13 de novembro de 2014.
4. CASOS OMISSOS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
4.1. Casos omissos no âmbito da UENP serão resolvidos pela Coordenadoria de Relações
Internacionais da UENP.
4.2. A Coordenadoria de Relações Internacionais não se responsabilizará por inscrições não
recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos e congestionamentos ou fora
dos prazos estabelecidos neste Edital.
4.3.
Informações
complementares
podem
ser
obtidas
pelo
e-mail
cr.internacionais@uenp.edu.br

Jacarezinho, 25 de outubro de 2014.

Original assinado
Profa. Dra. Eliane Segati Rios Registro
Coordenadora de Relações Internacionais/UENP
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