
 
 
 

REGRAS TESTE DE  PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA DA UNIPAMPA - ABRIL 2019 
 
Fazemos saber as regras de aplicação do teste de proficiência em língua inglesa da              

Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA - em 30 de abril de 2019. 

 

1. Dos Inscritos 

1.1 Poderão inscrever-se para realização do Teste de Proficiência em Língua Inglesa da             

UNIPAMPA 

a) Alunos regulares dos programas de Pós-Graduação da Universidade Federal do Pampa –             

UNIPAMPA, regularmente matriculados em 2019; 

b) Servidores da Unipampa (docentes e técnico-administrativos). 

 

2. Da Inscrição 

2.1 A inscrição será gratuita no site da PPGCB até  dia 29 de abril. 
 

3. Do Teste 

3.1 O teste será realizada no dia 30 de abril de 2019, no campus São Gabriel da Unipampa,                  

sala 317. 
3.2 O teste terá duração de 3 horas (13h30 às 16h30) e somente será permitido para consulta                 

o uso de um dicionário impresso , estando proibidos quaisquer tipos de empréstimos. 

3.3 As respostas devem ser entregues em caneta esferográfica azul ou preta. 

3.4 O candidato deverá comparecer ao local da prova munido de documento de identidade com               

foto e no mínimo com 10 minutos de antecedência. 

3.5 A prova terá valor mínimo 0,00 e valor máximo 10,00. Será considerado aprovado o aluno                

(a) que obtiver nota igual ou superior a 7,00. 

3.6 Os resultados serão publicados na página da PPGCB. 

 

 

 

 

 



 
4. Do programa do teste 

4.1 - O teste avalia: Leitura e compreensão de textos escritos em língua inglesa; Coesão em                

língua inglesa; Coerência em língua inglesa e Vocabulário vernacular e acadêmico em língua             

inglesa.  

4.2 Os tipos de textos são: Artigo de opinião ou outros gêneros de divulgação científica,               

publicados em língua inglesa de forma impressa ou online sobre temáticas de conhecimentos             

gerais acadêmicos que dialoguem ou não com as áreas de atuação dos programas de pós-               

graduação stricto sensu. 

 

5. Do Cronograma 

Inscrições:  29 de abril de 2019 
Data do Teste: 30 de abril de 2019 
Local: Campus São Gabriel, sala 317 
Horário: 13h30 - 16h30  

Divulgação de Resultados Preliminares:  02 de maio de 2019 
Período para Pedido de Revisão:  03 de maio de 2019 
Divulgação de Resultados Finais: Até  06 de maio de 2019 

Emissão do Atestado: Até  06 de maio de 2019 

 

6. Da Revisão 

6.1 O candidato terá o direito de solicitar revisão do teste após a divulgação dos resultados no                 

no dia 02 de maio de 2019, pelo e-mail proficienciainglesunipampa@gmail.com. 
6.2 O candidato deve justificar o pedido de revisão do teste. 

 

7. Considerações Gerais 

7.1 Demais informações podem ser obtidas por meio do endereço eletrônico           

proficienciainglesunipampa@gmail.com. 
7.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Realização de Teste de Proficiência              

em Língua Inglesa da UNIPAMPA. 

7.3 Ao inscrever-se, o candidato reconhece e aceita as regras do teste de proficiência da               

Universidade Federal do Pampa 
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