
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO DO EXAME DE NÍVEL (ON-LINE)  

PREPARATÓRIO TOEFL 

2023/01 

Orientações Gerais: 

2. A taxa de realização do Exame de Nível é de R$ 20,00 (Vinte Reais). 

4. A prova será realizada no dia 08 de fevereiro de 2023 das 09h às 12h. 

5. A prova é composta por 4 (quatro) etapas que englobam as habilidades de: leitura, compreensão auditiva, fala 

e escrita. 

6. O (A) candidato (a) é responsável por acessar a plataforma Eduq para verificar o resultado final. 

7. O (A) candidato (a) só poderá realizar a matrícula no prazo estabelecido no calendário de matrícula do 

semestre vigente. 

8. O (A) candidato (a) deve estar ciente que não haverá tempo adicional para realizar o Exame de Nível. 

9. Não há possibilidade de interpor recurso. 

10. Os (As) candidatos (as) que necessitarem de atendimento especial no dia da prova devem comunicá-lo até 03 

de fevereiro de 2023, por meio do e-mail: cl.letras@ufg.br. Caso não haja solicitação até a data prevista, o Centro 

de Línguas não se obriga a atender de última hora o pedido. 

11. O Centro de Línguas não se responsabiliza por problemas com Internet, notebooks, celulares, computadores 

de mesa e/ou outros recursos dos (as) candidatos (as) no momento da aplicação da prova. Não será acrescido 

tempo à prova caso esses problemas ocorram no momento da sua aplicação e, tampouco, haverá remarcação de 

data e horário da prova. 

12. Em casos de aprovação, se não houver vaga para inscrição no curso, o valor pago pela inscrição no exame 

não será devolvido. 

13. Se o (a) candidato (a) não comparecer à prova, o valor pago pela inscrição no exame não será devolvido. 



14. O Centro de Línguas não se responsabiliza por e-mails cadastrados errados e não atualizados na plataforma 

de inscrição. 

15. O resultado final do exame estará disponível na plataforma Eduq a partir do dia 16 de fevereiro de 2023. 

16. O Exame é um processo interno do Projeto, sendo aceito apenas para o curso Preparatório para o TOEFL, do 

Centro de Línguas. 

17. O (a) candidato (a) que pagar o boleto fora do prazo terá sua solicitação de inscrição cancelada. 

18. A aprovação no Exame de Nível garante apenas o nível, mas não a vaga no curso Preparatório para o 

TOEFL. 

19. A aprovação no Exame de Nível é válida apenas para o semestre em que foi realizado. 

20. A idade mínima para ingressar nos cursos regulares do Centro de Línguas: 15 anos completos no ato da 

inscrição no Exame e da Matrícula. 

21. Para mais informações escreva para o e-mail: cl.letras@ufg.br ou entre em contato pelos telefones: (62) 

3521-1412/ 3521-1135. 

 

Realização da Prova: 

1. A Prova será feita na plataforma Eduq. 

2. O acesso à prova só será possível no dia 08 de fevereiro de 2023, a partir das 09h e estará disponível para 

respostas até às 12h do mesmo dia. 

3. O (A) candidato (a) deverá acessar a plataforma e conferir se foi aprovado(a) ou não na prova a partir do dia 

20 de fevereiro de 2023. 

4. O (A) candidato (a) deverá ter no mínimo 70% de acerto em cada etapa do processo avaliativo para ser 

aprovado(a). 

5. A prova deve ser respondida na língua estrangeira pretendida. 

 

 


