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EDITAL UnC REITORIA 018/2020 
 

Dispõe sobre os procedimentos para o Exame de Profi-
ciência em Língua Estrangeira nos Programas Stricto 
Sensu da Universidade do Contestado - UnC. 

 
A Reitora da Universidade do Contestado - UnC, no uso de suas atribuições, 

em conformidade com o Regimento da UnC e, tendo em vista que o futuro Mes-
tre/Doutor deverá demonstrar domínio de Língua Estrangeira, TORNA PÚBLICO o 
exame de proficiência, conforme disposições deste Edital. 

 
1. DO OBJETIVO 

 
1.1 O Exame de Proficiência em Língua Estrangeira tem como objetivo oportunizar a 
verificação do conhecimento dos acadêmicos, especialmente no que tange à com-
preensão e interpretação de textos técnicos. 

 
2. DOS REQUISITOS E INSCRIÇÕES 

 
2.1 A inscrição será realizada no período de 01/07/2020 a 21/08/2020 no site: 
https://inscricoes.unc.br/inscricoes/?ID=1462 
 
2.2 Poderá inscrever-se para o Exame de Proficiência em Língua Inglesa ou Espa-
nhola os acadêmicos dos Programas de Mestrado/Doutorado da UnC e interessados 
externos. 

 
2.3 Apresentar no dia da prova o comprovante de pagamento do boleto de inscrição 
no valor de R$ 239,82 (duzentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos) ge-
rado no link de inscrição no site: https://inscricoes.unc.br/inscricoes/?ID=1462 

 
3. DA REALIZAÇÃO 
 
3.1 O Exame de Proficiência em Língua Estrangeira será realizado simultaneamente 
no dia 04/09/2020 (sexta-feira), às 19h30min, nas salas: 

 
- D1 da UnC Campus Canoinhas; 
- A23 da UnC Campus Concórdia; 
- B37 da UnC Campus Mafra. 
 
3.2 O Exame de Proficiência em Língua Estrangeira será formulado por uma comis-
são designada pela Reitoria e deverá avaliar o desempenho do acadêmico no que 
tange à compreensão e interpretação de textos técnicos. 

 
4. DOS PROCEDIMENTOS 

 
4.1 Os procedimentos para a realização do Exame de Proficiência em Língua Es-
trangeira: 
a) O candidato deverá apresentar-se em local e data determinado no presente Edi-
tal, munido de documento oficial com foto, comprovante de pagamento e caneta es-
ferográfica de cor azul ou preta, com no mínimo 10 (dez) minutos antes do início do 
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exame. 
b) O exame terá duração máxima de 3 (três) horas. 
c) O uso do dicionário impresso, para consulta, será admitido durante o período de 
execução do exame. 
d) É vedado a utilização de equipamento eletrônico de qualquer natureza durante a 
realização do exame, bem como, o empréstimo de material entre os candidatos. 
e) O acadêmico deverá ater-se às instruções contidas no exame. 
f) Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Exame de Proficiência. 

 
5. DAS HABILIDADES E DOS CONTEÚDOS AVALIADOS 

 
5.1 O exame de proficiência tomará como base, para as questões propostas, textos 
acadêmicos e/ou divulgações científicas. 

 
5.2 O candidato deverá responder em português, questionamentos de compreensão 
sobre as ideias do texto, sobre o sentido contextual de palavras e expressões, de 
formas verbais, pronominais e de outros elementos. 

 
5.3 Serão avaliados: 
a) O conteúdo. 
b) A compreensão do texto. 
c) As ideias principais e secundárias do texto. 
d) As relações entre as partes do texto. 
e) A estrutura teórica do texto. 

 
5.4 O acadêmico será aprovado no Exame de Proficiência se obtiver, no mínimo, a 
nota 7,0 (sete vírgula zero). 

 
6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 
6.1 O resultado será divulgado na página da UnC até o dia 18/09/2020, apenas com 
o nome do acadêmico e a indicação de aprovado ou reprovado. 

 
7. DA SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DO EXAME 
 
7.1 A solicitação de revisão do exame deverá ser protocolada até 24 (vinte e quatro) 
horas após a divulgação do resultado, enviando justificativa para prppge@unc.br 

 
7.2 A revisão será efetuada por uma Comissão designada pela PRPPGE. 

 
 
Publique-se e cumpra-se. 

Mafra-SC, 19 de junho de 2020. 
 

Solange Sprandel da Silva 
Reitora 
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