
INFORMAÇÕES SOBRE A PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA 2017

(graduação, mestrado, doutorado e intercâmbio)

Conforme Resolução 014/Reitoria/Univates, de 31/03/2017, a prova de proficiência em

Língua Inglesa para os cursos de graduação, mestrado e doutorado e para intercâmbio é

realizada exclusivamente por meio de avaliação on-line elaborada pela Oxford University em

processo específico para  proficiência. Provas de nivelamento do Projeto i têm a finalidade

apenas de nivelar os alunos para os cursos de  Inglês do Projeto, não sendo aceitas como

proficiência.  Para  a  proficiência em  Língua  Inglesa,  existe  processo  específico  e  datas

conforme  informações a seguir.

1. SOBRE A PROVA

A prova  é  totalmente  on-line,  realizada  em laboratório  de  idiomas  da  Univates,  e

elaborada pela Oxford University. Os níveis de classificação estão de acordo com o Common

European Framework of Reference  – CEFR, guia usado para descrever as realizações de

aprendizes de língua estrangeira na Europa, e, portanto, adotados como padrão europeu para

classificar a proficiência linguística individual, sendo aceitos atualmente no mundo todo.

A prova tem duração de 90 (noventa) minutos e é composta por aproximadamente 30

(trinta) questões sobre o uso da língua (gramática e vocabulário), iniciando em nível básico e

avançando  conforme  o  rendimento  do  aluno.  Posteriormente,  há aproximadamente  15

(quinze)  questões  de  listening  –  audição,  em  que  o  aluno  é avaliado  conforme  sua

competência de compreensão auditiva no idioma.

Não é permitido, durante a avaliação, o uso de qualquer tipo de consulta, nem mesmo

dicionário digital ou impresso.

Confira abaixo a pontuação de cada nível (CEFR Levels - Oxford Placement Test)

Nível Pontuação
A1 1 a 20
A2 21 a 40
B1 41 a 60
B2 61 a 80
C1 81 a 100
C2 101 a 120

2. INSCRIÇÕES, CANCELAMENTOS E TAXAS

As inscrições devem ser efetuadas nos períodos mencionados no item 4 do presente

documento  até  as  23h59min  do  último  dia,  no  endereço  eletrônico

www.univates.br/sistemas/inscricoes.

O cancelamento da inscrição deve ser encaminhado no mesmo período, via protocolo,

no  Núcleo  de  Educação  Continuada  ou  pelo  Universo  Univates. Alunos  que  não



comparecerem  à  prova  sem  efetuar  o  cancelamento  da  inscrição  ou  alunos  que  não

solicitarem o cancelamento nos períodos mencionados no item 4 perdem o direito de isenção

de pagamento para a próxima prova.

A primeira inscrição no ano para estudantes da Univates é custeada pela Instituição,

não tendo qualquer ônus para o estudante. A partir da segunda inscrição no ano, o estudante

paga taxa conforme valor estipulado na tabela de preços e serviços da Univates (R$  84,40

graduação e intercâmbio; R$ 118,50 mestrado e doutorado).

Obs.: caso o aluno realize a prova de nivelamento do Projeto i para cursar Inglês no

mesmo ano,  é gratuita  somente  uma das  duas  provas,  sempre  a  primeira  no ano a  ser

realizada  pelo  aluno.  IMPORTANTE:  a  prova  de  nivelamento  do  Projeto  i  não  pode  ser

aproveitada como proficiência.

Alunos de  mestrado e  doutorado de outras instituições devem pagar a taxa desde a

primeira inscrição.

Alunos pagantes  que não comparecerem à prova  sem efetuar  o  cancelamento  da

inscrição ou alunos que não solicitarem o cancelamento nos períodos mencionados no item 4

não têm direito à restituição do valor da inscrição.

3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS NO DIA DA PROVA

No dia da prova, 15 (quinze) minutos antes do início de sua realização, o aluno deve

apresentar-se no local indicado munido de:

      a) carteira de identidade, de habilitação ou outro documento oficial com foto em que 
conste seu CPF.
     

O aluno que chegar atrasado no local da prova não poderá realizá-la.

4. DATAS DAS PROVAS, HORÁRIOS E LOCAL (2017)

- Prova em: 27/03/2017 - Laboratório 219 - Prédio 1

 Manhã (8h30min às 10h) ou noite (19h30min às 21h)

Período de inscrição: 06 a 20/03/2017  

- Prova em: 24/04/2017 - Laboratório 219 - Prédio 1

 Manhã (8h30min às 10h) ou noite (19h30min às 21h)

Período de inscrição: 03 a 17/04/2017

- Prova em: 22/05/2017 - Laboratório 219 - Prédio 1

 Manhã (8h30min às 10h) ou noite (19h30min às 21h)

Período de inscrição: 1o a 15/05/2017  

  



- Prova em: 26/06/2017 - Laboratório 219 - Prédio 1

 Manhã (8h30min às 10h) ou noite (19h30min às 21h)

Período de inscrição: 05 a 19/06/2017  

- Prova em: 24/07/2017 - Laboratório 219 - Prédio 1

 Manhã (8h30min às 10h) ou noite (19h30min às 21h)

Período de inscrição: 03 a 17/07/2017

- Prova em: 28/08/2017 - Laboratório 219 - Prédio 1

 Manhã (8h30min às 10h) ou noite (19h30min às 21h)

Período de inscrição: 07 a 21/08/2017  

- Prova em: 25/09/2017 - Laboratório 219 - Prédio 1

 Manhã (8h30min às 10h) ou noite (19h30min às 21h)

Período de inscrição: 04 a 18/09/2017

- Prova em: 23/10/2017 - Laboratório 219 - Prédio 1

 Manhã (8h30min às 10h) ou noite (19h30min às 21h)

Período de inscrição: 02 a 16/10/2017

- Prova em: 27/11/2017 - Laboratório 219 - Prédio 1

 Manhã (8h30min às 10h) ou noite (19h30min às 21h)

Período de inscrição: 06 a 20/11/2017  

  

  

  

5. CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO

Para alunos de graduação: é considerado proficiente em Língua Estrangeira – Inglês o

aluno que estiver classificado no nível B1, de acordo com o nível de classificação no CEFR.

Para  alunos  de  mestrado  e  doutorado  da  Univates:  é considerado  proficiente  em

Língua Estrangeira – Inglês o aluno que estiver classificado no nível C1, de acordo com o

nível de classificação no CEFR.

A classificação do aluno candidato a intercâmbio depende do nível exigido em edital de

cada universidade estrangeira.

6. APROVEITAMENTOS



Para  graduação:  desde  novembro  de  2015,  o  aproveitamento  para  alunos  da

graduação da Univates se dá automaticamente por meio do Núcleo de Educação Continuada,

que remete o resultado à Secretaria-Geral da Instituição para fins de registro acadêmico.

 Para mestrado e doutorado: para estudantes externos, é confeccionado atestado e o

candidato deve retirar o documento no Núcleo de Educação Continuada após receber o aviso

de retirada. Alunos de mestrado e doutorado da Univates: o Núcleo de Educação Continuada

envia o resultado para a Secretaria de Pós-Graduação e o aluno deve retirar a via original do

atestado na sala 114 do Prédio 1 após receber e-mail de aviso de retirada.

Para  intercâmbio:  alunos  devem  retirar  o  atestado  no  Núcleo  de  Educação

Continuada e encaminhá-lo à Assessoria para Assuntos Interinstitucionais e Internacionais –

AAII – Prédio 9 quando concorrer a algum edital.

Os estudantes  que desejarem obter  aproveitamento das provas IELTS,  TOEFL ou

TOEIC devem encaminhar boletim de desempenho, via protocolo, no Atendimento Univates.

A pontuação mínima necessária no quesito Reading é: IELTS: 4 pontos; TOEFL: 18 pontos e

TOEIC:  300  pontos.

Os  alunos  de  graduação,  mestrado  e  doutorado  também  podem  comprovar  a

proficiência  mediante  certificado  de  conclusão,  com  aprovação,  dos  seguintes  níveis  do

Projeto i — cursos de Inglês: 

I — Inglês A2, para os cursos de graduação; 

II — Inglês B2, para os cursos de mestrado e doutorado. 

Tanto o certificado do curso do Projeto i quanto o atestado do resultado da prova de

proficiência  são expedidos  somente  pelo  Núcleo  de  Educação  Continuada  do  Centro

Universitário UNIVATES.

7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

O resultado da prova de proficiência é divulgado por e-mail ao aluno em, no máximo,

sete dias úteis, a contar da data de realização da prova.

CONTATO: Núcleo de Educação Continuada

Sala 110 do Prédio 1 ou sala 117 do Prédio 1  

E-mail: proficienciaingles@univates.br

Telefone: (51) 3714-7000, ramais 5252, 5209 e 5210

mailto:proficienciaingles@univates.br

