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2º  SEMESTRE/2022

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
considerando os termos do processo nº 23100.019625/2022-36, torna público para conhecimento dos
interessados, a abertura de Edital para inscrição e realização de testes on-line de Proficiência em Leitura
em Língua Espanhola, Língua Inglesa e Língua Portuguesa para estrangeiros e surdos.

 

1. DOS INSCRITOS

1.1. Poderão inscrever-se nos testes on-line de Proficiência em Leitura em Língua Espanhola e/ou Língua
Inglesa alunos regulares dos cursos de pós-graduação da Universidade Federal do Pampa
(UNIPAMPA), regularmente matriculados em 2022.

1.2. Poderão inscrever-se para realização dos testes on-line de Proficiência em Leitura em Língua
Portuguesa alunos estrangeiros ou surdos regularmente matriculados nos cursos de pós-graduação da
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA).

1.2.1. Para os termos deste Edital, considera-se como aluno estrangeiro apto a realizar o exame de
proficiência em língua portuguesa apenas alunos estrangeiros cujo país de origem não tenha o português
como língua oficial.

 

2. DA INSCRIÇÃO

2.1. A inscrição será feita mediante processo de matrícula web, conforme descrito nos itens a seguir, no
período indicado no Anexo I (Cronograma):

a) o candidato deverá acessar o Portal do Aluno via sistema GURI, conforme orientações do Manual de
Usuário do GURI;

b) na solicitação de matrícula, o aluno deverá selecionar a turma que deseja realizar a prova de
proficiência, no campo turma ofertada por outros cursos;

c) o candidato que desejar realizar o exame de proficiência para mais de uma língua deverá fazer seleção
de componente para cada modalidade;

d) o componente Proficiência em Língua Portuguesa somente deve ser selecionado por alunos que se
encaixem nos itens 1.2 e 1.2.1 deste Edital.

2.2. As inscrições homologadas serão divulgadas conforme Anexo I, nos endereços eletrônicos que
seguem:
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https://cursos.unipampa.edu.br/cursos/gestaopublica/files/2021/05/guri_portal_do_aluno_manual_do_usuario.pdf


a) Proficiência em Língua Espanhola: h�ps://sites.unipampa.edu.br/prpg/proficiencia-em-lingua-
espanhola/;

b) Proficiência em Língua Inglesa: h�ps://sites.unipampa.edu.br/prpg/proficiencia-em-lingua-inglesa/;

c) Proficiência em Língua Portuguesa: h�ps://sites.unipampa.edu.br/prpg/proficiencia-em-lingua-
portuguesa/.

2.3. Cabe ao candidato o acompanhamento da homologação de sua inscrição e de eventuais alterações
deste Edital, que estarão disponibilizadas nos endereços citados no item acima.

2.4. Recursos referentes às inscrições não homologadas devem ser encaminhados para o endereço
eletrônico proficiencia@unipampa.edu.br, indicando no �tulo da mensagem: "Recurso Inscrição
Proficiência", conforme cronograma constante no Anexo I.

 

3. DA PROVA

3.1. As provas serão realizadas conforme cronograma presente no Anexo I deste Edital.

3.2. Para atendimento especial, conforme Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, o
candidato deverá informar, por meio de requerimento formulado pelo próprio, se precisa de
atendimento específico na data da prova bem como o �po de atendimento. Para garan�r atendimento a
que tem direito, o candidato com necessidades especiais deverá anexar esse documento (requerimento)
com o laudo médico digitalizado e enviá-lo para o endereço de e-mail informado no item 2.4 deste Edital,
considerando o período indicado no Cronograma (Anexo I). A condição especial para realização de prova
deverá estar em sintonia com as limitações descritas pelo candidato e observará a capacidade de
atendimento da universidade.

3.3. Os alunos matriculados deverão acessar o endereço para videoconferência na plataforma Google
Meet que será enviado pelo e-mail ins�tucional, para que seja efetuado o registro de presença. Para
tanto, será u�lizada a verificação por vídeo.

3.3.1. O candidato deve abrir seu vídeo e se apresentar no endereço indicado, além de apresentar seu
documento de iden�dade. São válidos os documentos de iden�ficação constantes do Anexo II. 
3.4 Para o registro de presença, é necessário que o candidato possa realizar em tempo real um streaming
em vídeo na plataforma Google Meet. Caso não possa realizá-lo, as comissões de prova de proficiência
poderão solicitar o registro da presença em plataforma alterna�va. A UNIPAMPA não se responsabiliza
por eventuais problemas técnicos e de acesso que o candidato possa apresentar.

3.4.1. O horário para o registro de presença está indicado no Anexo I deste Edital.

3.5. Após seu registro de presença, o candidato será informado sobre o endereço da prova, que será feita
no sistema Moodle.

3.6. A prova terá duração de 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos.

3.7. Será permi�do para consulta um dicionário impresso ou on-line, ficando vedada a consulta a outras
páginas ou sites da internet durante a prova.

3.8. Os programas de cada uma das provas constam do Anexo III deste Edital.

3.9. A prova terá valor mínimo 0,00 (zero) e valor máximo 10,00 (dez). Será considerado aprovado o aluno
que ob�ver nota igual ou superior a 7,00 (sete).

3.10. Os resultados serão publicados nos endereços indicados no item 2.2, conforme datas informadas no
Anexo I.

3.11. O candidato terá o direito de solicitar revisão de sua prova após a divulgação dos resultados no
prazo estabelecido no cronograma constante do Anexo I, por meio do “Formulário de Recurso de Revisão
de Prova”, constante do Anexo IV, a ser preenchido e encaminhado através de mensagem para o
endereço eletrônico correspondente, conforme segue:

Língua Espanhola: miriamcarniato@unipampa.edu.br;

https://sites.unipampa.edu.br/prpg/proficiencia-em-lingua-espanhola/
https://sites.unipampa.edu.br/prpg/proficiencia-em-lingua-inglesa/
https://sites.unipampa.edu.br/prpg/proficiencia-em-lingua-portuguesa/
mailto:proficiencia@unipampa.edu.br


Língua Inglesa: ka�amorais@unipampa.edu.br;

Língua Portuguesa: idamarins@unipampa.edu.br.

 

5. CONSIDERAÇÕES GERAIS

5.1. Resultados decorrentes deste processo bem como os adendos ou eventuais alterações serão
publicados nos endereços indicados no item 2.2 deste Edital.

5.2. Demais informações podem ser ob�das por meio de mensagem através de e-mail para o endereço
eletrônico descrito no item 2.4 deste Edital.

5.3. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelas comissões das provas de proficiência da
UNIPAMPA, de acordo com a língua selecionada pelo candidato.

5.4. Ao inscrever-se, o candidato reconhece e aceita as normas estabelecidas neste Edital e as normas
vigentes da UNIPAMPA.

Bagé, 15 de setembro de 2022.

 

Roberlaine Ribeiro Jorge

Reitor

ANEXO I

CRONOGRAMA

As etapas do cronograma das provas na versão on-line de Proficiência em Leitura em Língua Espanhola,
Língua Inglesa e Língua portuguesa para estrangeiros e surdos, referentes ao Edital Nº XX/2022, serão:

Etapa Datas
Período das inscrições/solicitação de matrícula web De 20/10/2022 a 26/10/2022

Divulgação das inscrições homologadas  28/10/2022
Período para envio de recursos das inscrições não homologadas para o

endereço eletrônico descrito no edital
31/10/2022

 
Divulgação das inscrições homologadas após recursos 04/11/2022

Período para comunicação de necessidade de atendimento especial para
a realização de provas 05/11/2022 a 06/11/2022

Registro de presença no Google Meet Das 13h às 14h horas, no dia da
prova, conforme abaixo

Data e horário da prova de Língua Inglesa Dia: 09/11/2022
Horário: 14h às 16h30

Data e horário da prova de Língua Espanhola Dia: 10/11/2022
Horário: 14h às 16h30

Data e horário da prova de Língua Portuguesa para estrangeiros Dia: 11/11/2022
Horário: 14h às 16h30

Divulgação de resultados preliminares Dia: 21/11/2022
Período para envio de pedidos de revisão de prova 22/11/2022

Divulgação de resultados finais Dia 25/11/2022

Assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 15/09/2022, às 10:48,
conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0930192 e
o código CRC 7C244331.

Referência: Processo nº 23100.019625/2022-36 SEI nº 0930192

https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

