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EDITAL CAI 11/2017 COMPLEMENTAR

PROGRAMA BRAMEX- BRASIL-MÉXICO

A Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CAI) da Universidade Federal de 
Goiás, em razão das inscrições para pré-seleção de estudantes de graduação, vinculados 
a esta Universidade, para mobilidade internacional no segundo semestre de 2017, na 
Universidad Autónomoa Metropolitana (UAM),  em conformidade  com a  Resolução 
CEPEC/UFG  nº  828,  com  o  Acordo  Específico  BRAMEX  e  com  os  critérios 
estabelecidos no edital CAI 11/2017, torna públicas as alterações a seguir.

Onde se lê:
5. Requisitos:
[...]
e) Ter conhecimento da língua espanhola em nível B2.
[…]

Observação: Informações sobre o nível B2 de língua espanhola:
B2Usuário Independente É capaz de compreender as ideias principais em textos complexos 

sobre assuntos concretos e abstratos, incluindo discussões 
técnicas na sua área de especialidade. É capaz de comunicar com 
certo grau de espontaneidade com falantes nativos, sem que haja 
tensão de parte a parte. É capaz de exprimir-se de modo claro e 
pormenorizado sobre uma grande variedade de temas e explicar 
um ponto de vista sobre um tema da atualidade, expondo as 
vantagens e os inconvenientes de várias possibilidades.

 

https://www.britishcouncil.org.br/quadro-comum-europeu-de-referencia-para-linguas-cefr

Leia-se:
5. Requisitos:
[...]
e) Ter conhecimenot da língua espanhola em nível B1.
[...]

https://www.britishcouncil.org.br/quadro-comum-europeu-de-referencia-para-linguas-cefr


Observação: Informações sobre o nível B1 de língua espanhola:
B1
Intermediário

É capaz de compreender as questões principais, quando é usada uma 
linguagem clara e estandardizada e os assuntos lhe são familiares 
(temas abordados no trabalho, na escola e nos momentos de lazer, 
etc.). É capaz de lidar com a maioria das situações encontradas na 
região onde se fala a língua-alvo. É capaz de produzir um discurso 
simples e coerente sobre assuntos que lhe são familiares ou de 
interesse pessoal. Pode descrever experiências e eventos, sonhos, 
esperanças e ambições, bem como expor brevemente razões e 
justificações para uma opinião ou um projeto.

Fonte: https://www.britishcouncil.org.br/quadro-comum-europeu-de-referencia-para-linguas-cefr 

Onde se lê:
6. Documentos necessários para candidatura:
[...]
g)  Comprovante  de  conhecimento  da  língua  espanhola  em  nível  B2,  emitido  por 
instituição de certificação de língua espanhola, instituição de ensino de língua espanhola 
ou professor da área de Letras da UFG, ou declaração de obtenção de conceito mínimo 
B2 em teste de espanhol realizado pela CAI/UFG.
[...]

Leia-se:
6. Documentos necessários para candidatura:
[...]
g)  Comprovante  de  conhecimento  da  língua  espanhola  em  nível  B1,  emitido  por 
instituição de certificação de língua espanhola, instituição de ensino de língua espanhola 
ou professor da área de Letras da UFG, ou declaração de obtenção de conceito mínimo 
B2 em teste de espanhol realizado pela CAI/UFG.
[...]

Goiânia, 20 de abril de 2017.

                  Ofir Bergemann de Aguiar
Coordenadora de Assuntos Internacionais

https://www.britishcouncil.org.br/quadro-comum-europeu-de-referencia-para-linguas-cefr

