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APLICAÇÃO ESPECIAL DE TESTE DE
PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA – 2021

1 Do Perfil dos Candidatos
1.1 Os testes de proficiência em língua estrangeira, nesta aplicação especial, são
destinados exclusivamente a estudantes matriculados em cursos de Pós-Graduação ou a
candidatos inscritos em processo seletivo de programas de Pós-Graduação da UFRPE,
inclusive aqueles vinculados a programas de instituições parceiras.

2 Dos Requisitos para realização do teste
São requisitos para realização do teste de proficiência:
2.1 estar enquadrado no perfil descrito em 1.1;
2.2 dispor do equipamento necessário para realização do teste: computador laptop ou
desktop conectado à internet, com câmera.

3 Das Inscrições
3.1 As inscrições serão realizadas até o dia 01 de junho, terça-feira, mediante
preenchimento do formulário https://forms.gle/AJrx86F6DbxKmNPR7 e envio,
através do e-mail: inscricao.ninteripe@ufrpe.br dos seguintes documentos, em arquivo
único em formato PDF:
a) documento oficial com foto, para identificação do candidato: RG, CNH ou
Passaporte;
b) comprovante de vínculo com a UFRPE (matrícula em curso de pós-graduação*); ou
comprovante de inscrição em processo seletivo para curso de Pós-Graduação; ou
declaração de vínculo emitida pela secretaria da Pós-Graduação na qual o aluno está
matriculado ou inscrito para o processo seletivo, inclusive dos programas vinculados
a instituições parceiras.
___________________________________________________________
*Documento emitido pelo SIGA

IMPORTANTE:
1. As inscrições só serão homologadas mediante o cumprimento das exigências definidas
nos itens 1 e 2 acima, assim como envio de documentos, conforme o item 3 acima.
2. O critério de seleção será a ordem de inscrição pelo formulário e o envio dos
documentos pelo e-mail.
3. A Comissão do NINTER/NID solicita aos participantes, no ato da inscrição, a
colaboração voluntária para as seguintes campanhas ou instituições indicadas abaixo.
a) RURALINDA SOLIDÁRIA:
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ruralinda-solidaria ou
depósito/transferência bancária: Banco do Brasil: 65362-4 / Agência: 0233-X /
Variação 51 / em nome de Roberto de Albuquerque Melo – CPF: 009.770.174-27
b) CAMPANHA MARMITAS SOLIDÁRIAS
Associação da Juventude Camponesa Nordestina – Terra livre
Banco do Brasil
Agência 0697-1
Conta Corrente 58892-X (outros bancos, substituir o X por 0)
CNPJ 09.423.270/0001-80 (número para transferência via PIX)
c) AACD (https://aacd.org.br/unidades/recife-pe)
AACD Recife
CNPJ: 60.979.457/0002-00 / Bradesco (237) / Agência: 3209 / C/C: 66444-8
A Comissão agradece de antemão pelo gesto de solidariedade num momento tão
difícil para todos. A doação é espontânea e não é necessário o envio de nenhuma
comprovação.
4. Da realização dos testes
4.1 Os testes serão realizados remotamente, através da Plataforma Google Meet, nos dias
10/06, quinta-feira (Inglês), às 14h30min; 11/06, sexta-feira (Espanhol), às 14h30min
e 18/06, sexta-feira (Francês), às 14h30min.
4.2 A duração dos testes será de 2 (duas) horas, com possibilidade de acréscimo de 15
(quinze) minutos de tolerância, caso a banca examinadora julgue necessário.
4.3 Os procedimentos para realização dos testes serão os seguintes:
a) os candidatos inscritos homologados receberão, por e-mail ou telefone (através do
WhatsApp), entre 5 (cinco) e 10 (dez) minutos antes do início, o link de acesso à sala
virtual na qual será realizado o teste;

b) a partir do horário de início, após a entrada na sala virtual, os candidatos inscritos
receberão o link de acesso ao teste, na área do chat da sala;
c) os candidatos deverão manter ligada a câmera de seu equipamento durante todo o
período de realização do teste, sob pena de desclassificação em caso de desligamento da
câmera;
d) os candidatos devem manter-se posicionados diante da câmera ligada de seu
equipamento durante todo o período de realização da prova, sob pena de eliminação em
caso de descumprimento desta regra;
e) os candidatos não poderão utilizar dicionário ou acessar qualquer fonte de consulta
durante a realização do teste.
4.4 Ao realizar a inscrição, o candidato autoriza a gravação em vídeo da aplicação do
teste.
5. Dos Resultados
5.1 Os resultados serão divulgados até o dia 23 de junho de 2021, no endereço
eletrônico: www.ufrpe.br.
5.2 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem a nota mínima de 7,0
(sete).
6. Cronograma
DATA/HORÁRIO ATIVIDADE
Até 01/06/2021
(terça-feira)
Inscrições
18h
08/06/2021
Homologação
das Inscrições
10/06/2021
Teste de Ingles
(quinta-feira)
(150 vagas)
14h30min
11/06/2021
Teste
de
(sexta-feira)
Espanhol (150
14h30min
vagas)
18/06/2021
Teste de Francês
(sexta-feira)
(150 vagas)
14h30min

Até 22/06/21
(quarta-feira)
18h

Divulgação
resultado

LOCAL
Formulário
através
do
link:
https://forms.gle/AJrx86F6DbxKmNPR7 e
e-mails: inscricao.ninteripe@ufrpe.br
Divulgação no site: www.ufrpe.br ou
www.aci.ufrpe.br
Link enviado por e-mail ou pelo Whatsapp

Link enviado por e-mail ou pelo Whatsapp

Link enviado por e-mail ou pelo Whatsapp

Websites:
www.ufrpe.br
http://www.aci.ufrpe.br/
do http://www.prppg.ufrpe.br/
Mídias sociais do NID e UFRPE
https://www.facebook.com/groups/nidufrpe
https://www.facebook.com/groups/ufrpe
https://www.facebook.com/isf.ufrpe
https://www.instagram.com/nid.ufrpe/?hl=es

https://www.instagram.com/ninter_ufrpe/
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