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CHAMADA PARA PROFICÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

A Universidade Federal de Santa Catarina, através do Centro de Comunicação e 

Expressão, Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras realiza o processo para avaliar a 

Proficiência em Língua Estrangeira. O Exame constará de prova escrita discursiva nos idiomas 

Inglês, francês ou Espanhol pretende avaliar a capacidade de compreensão e leitura em língua 

estrangeira moderna (Inglês, francês e espanhol) do candidato, com vistas ao bom cumprimento 

das atividades de aprendizagem e pesquisa no âmbito dos cursos de mestrado e/ou doutorado. 

Ao Exame de Proficiência em Língua Estrangeira poderão inscrever-se: Alunos já 

inscritos em cursos de pós-graduação stricto sensu; candidatos que pretendem ingressar em 

cursos de pós-graduação strictu sensu, desde que apresentem histórico, certidão ou Diploma que 

concluiu o Curso de graduação. 

As inscrições serão realizadas no período de 16/11/2015 a 20/11/2015 de 8:00h às 

11:00h e das 14:00h às 17:00h de segunda a sexta, e todos os documentos solicitados devem 

ser entregues em envelope papel madeira, na coordenação do Mestrado em História do Brasil da 

UFPI, no Centro de Ciências Humanas e Letras – CCHL, na cidade de Teresina. Não serão 

aceitas correspondências pelos correios. 

Da documentação exigida, o candidato ao Exame de Proficiência em Língua Estrangeira 

moderna (Inglês, francês e Espanhol) deverá apresentar, no ato da inscrição, os documentos 

relacionados a seguir: 

I – Ficha de inscrição devidamente preenchida, assinada e impressa conforme formulário 

disponível; 

II – Cópia do Diploma de graduação ou declaração de conclusão de curso superior, para 

candidatos que não fazem parte de cursos de Programa de Pós-graduação Stricto Sensu (alunos 

concludentes) da UFPI; 

III – Atestado de matrícula ou declaração de vínculo do Programa de mestrado ou doutorado 

para candidatos que estejam em cursos de pós-graduação Stricto Sensu; 

IV – Cópia do Registro de Identidade (RG) e CPF; 

VI – Comprovante do pagamento da taxa de inscrição no processo de seleção; 

O pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 80,00 (setenta reais) deverá ser depositado 

na conta corrente: 12.945-3 Agência 4708-2 Banco do Brasil. 

O local de realização da prova será nas salas 356 e 357, Prédio anexo CCE/CCHL da UFPI, em 

Teresina, no dia 28 de novembro, no horário de 8h 30min às 10h 30min (impreterivelmente). Os 

candidatos deverão comparecer ao local de aplicação da prova 30 minutos antes da hora 

indicada e portando um documento de identidade.  A divulgação dos resultados do Exame de 

Proficiência em Língua Estrangeira será feito pela Universidade de Santa Catarina e 

disponibilizado na página do Mestrado em História do Brasil. 
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