
EDITAL PPGE/FE/UFG Nº 07/2022

Edital de Seleção da 36ª Turma do Curso de Mestrado em Educação

INFORMAÇÕES SOBRE O EXAME DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA
ESTRANGEIRA

Data: 27 de janeiro de 2023, sexta-feira, às 14 horas
Local: Faculdade de Educação da UFG
Endereço: R. 235, s/n - Setor Leste Universitário, Goiânia - GO
Sala: 252

Informações complementares:

1. O exame de suficiência em língua estrangeira, para os/as candidatos/as que não
apresentaram os comprovantes desta no ato da inscrição, será realizado na
Faculdade de Educação, mediante prova escrita (presencial), no dia 27/01/2023, de
14 às 18 horas, na sala 252.

2. Para ter acesso à sala de prova, o/a candidato/a deve apresentar documento de
identificação com foto.

3. O não comparecimento do/a candidato/a (e atrasos superiores a 15 minutos,
contados a partir do horário divulgado em Edital para realização da atividade)
resultará em sua eliminação do processo seletivo.

4. O exame de suficiência em língua estrangeira consistirá em traduzir e/ou
responder questões de compreensão de texto científico da área da Educação.

5. Para a realização do exame de suficiência em língua estrangeira será permitida a
utilização de dicionário impresso para uso individual.

6. Durante a realização do exame, o/a candidato/a deve manter desligado e
guardado o aparelho celular e outros materiais, exceto dicionário, caneta
esferográfica e água.

7. Nenhuma folha de resposta ou prova poderá conter informações que levem à
identificação nominal do candidato. Apenas deve ser mantido o número de inscrição
do/a candidato/a (informado via e-mail).



8. Durante a realização do exame, o/a candidato/a poderá se ausentar para uso do
banheiro, desde que não porte nenhum objeto (bolsa, celular, caderneta e outros).

9. O candidato/a poderá deixar o local do exame somente após 30 minutos do seu
início. Por questão de segurança, os três últimos candidatos só poderão sair juntos
da sala, quando concluírem o exame.

A Comissão de Seleção


