
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS 

COORDENAÇÃO DOS CURSOS DE LETRAS: LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

 

Edital para prova de Proficiência em Língua Estrangeira para o Curso de Relações 

Internacionais 

 

A Coordenação dos cursos de Letras: Línguas Estrangeiras da FL/UFG faz saber que estão 

abertas, do dia 27 a 29 de outubro de 2020, as inscrições para as provas de proficiência em 

espanhol, francês e inglês para discentes do curso de Relações Internacionais da UFG, conforme 

acordo da Faculdade de Letras com a Faculdade de Ciências Sociais. 

 

1. Dos requisitos para a inscrição: 

 

1.1. ser discente com matrícula ativa no curso de Relações Internacionais da UFG; 

1.2. ter cursado, no mínimo, 50% da carga horária do curso de Relações Internacionais da 

UFG; 

1.3. as inscrições deverão ser realizadas pelo e-mail: milena@ufg.br 

1.4. para se inscrever, basta enviar e-mail com o histórico acadêmico atualizado (anexo) e 

com as seguintes informações: nome completo, número de matrícula e idioma da prova 

que pretende realizar; 

1.5. não serão aceitas inscrições fora do prazo e sem as informações listadas no item 1.4. 

 

2. Do cronograma: 

 

2.1. datas gerais: 

 

Inscrição Homologação da 
inscrição 

Realização das 
provas 

Resultados 

27 a 29 de outubro 
de 2020 

03 de novembro de 
2020 

16 a 20 de novembro 
de 2020 

06 de dezembro de 
2020 

 

2.2. calendário específico para a aplicação de provas de cada idioma: 

 

Idioma 

Prova escrita 
(3h de duração) 

(compreensão de texto, expressão escrita, 
gramática e vocabulário e compreensão auditiva) 

Prova oral 
(até 10 min de duração) 

(expressão oral) 

Espanhol 16/11 (das 9h às 12h) 16/11 (período vespertino) 

Francês 19/11 (das 9h às 12h) 19/11 (período vespertino) 

Inglês 20/11 (das 15h às 18h) 20/11 (período matutino) 
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3. Das provas online: 

 

3.1. as provas serão realizadas de modo remoto, via tecnologias digitais de informação e 

comunicação; 

3.2. as provas serão realizadas em dois momentos: um com todos os participantes juntos 

em uma sala virtual do Google Meet, realizando a parte escrita da prova na plataforma 

Moodle ipê; e outro para a realização da prova oral que será individual com horário e 

dia previamente agendados; 

3.3. o link do Google Meet, para a realização dos dois momentos da prova, será enviado 

posteriormente aos discentes inscritos, até um dia antes da aplicação do exame; 

3.4. o horário exato da prova oral, também, será enviado posteriormente pelo e-mail usado 

pelo discente para sua inscrição; 

3.5. é de responsabilidade discente acompanhar o recebimento do link, verificando sua 

caixa de entrada, bem como a caixa de spam (caso não identifique o recebimento do 

link, é imprescindível que entre em contato com a coordenação de curso); 

3.6. para a prova escrita, o discente deverá entrar na sala do Google Meet com 30 min de 

antecedência do início da prova; 

3.7. já, para a prova oral, o discente apenas poderá entrar na sala do Google Meet, no 

horário exato marcado para essa finalidade; 

3.8. para os dois momentos de avaliação, a sala do Google Meet será gravada; 

3.9. a Coordenação dos cursos de Letras: Línguas Estrangeiras não se responsabilizará por 

problemas técnicos do discente; 

3.10. no momento da prova escrita, o estudante deverá acessar um computador com 

webcam; 

3.11. a prova escrita não poderá ser realizada via celular e este dispositivo sequer poderá 

estar presente no ambiente onde o discente estará, para a realização da sua avaliação; 

3.12. o discente deverá estar logado apenas no seu e-mail, informado no ato da inscrição, 

ao acessar a sala virtual do Google Meet; 

3.13. não serão permitidas entradas na sala virtual após o início da prova; 

3.14. ao acessar a sala virtual para a prova escrita, o estudante deverá manter a webcam 

aberta, para a fiscalização e auditoria do processo; 

3.15. a prova será desconsiderada para avaliação e para a atribuição de nota, caso o 

estudante desligue seu vídeo, ou saia da frente do computador, durante a sua 

realização, sem a permissão do fiscal de sala; 

3.16. o link para acesso à sala virtual será informado no chat da sala virtual, após 

identificação dos candidatos; 

3.17. a prova escrita ficará disponível e habilitada para respostas apenas no dia e horário 

estabelecidos, neste edital, para sua realização; 

3.18. o tempo de duração da prova escrita é de três horas. Finalizado este período, o sistema 

não aceitará mais respostas; 

3.19. o tempo de duração da prova oral é de até 10 min para cada estudante, que deve 

entrar na sala virtual do Google Meet apenas no horário exato marcado para este fim. 

3.20. para realizar a prova, o discente deverá escolher um local silencioso e sem circulação 

de outras pessoas; 

3.21. não será aceita outra pessoa junto ao discente no momento e no local escolhido para 

a realização da prova; 



 
3.22. a sala virtual será fiscalizada do início ao término da prova e será gravada; 

3.23. as ações realizadas no ambiente virtual, para a realização da prova escrita, também 

serão registradas; 

3.24. qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail coordlinguas.letras@ufg.br 

3.25. ao se inscrever para este edital, o discente concorda com todos os termos aqui 

explicitados. 

 

4. Das disposições finais: 

4.1. o discente, durante a realização da prova escrita, poderá utilizar folha de rascunho e 
caneta se assim o desejar; 

4.2. não é permitido o uso de celular para a realização da prova. As plataformas deverão ser 
abertas apenas em computador, com webcam; 

4.3. a inscrição neste processo seletivo implica na concordância com todas as condições aqui 
expressadas; 

4.4. todas as informações e dúvidas relativas a este edital deverão ser resolvidas 
exclusivamente por meio do endereço eletrônico coordlinguas.letras@ufg.br. As 
mensagens enviadas deverão conter nome completo e idioma escolhido; 

4.5. a coordenação dos cursos de Letras: Línguas Estrangeiras emitirá declarações aos 
estudantes, com seus respectivos resultados; 

4.6. os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Diretor da Faculdade de Letras. 

 

 

 

Goiânia, 26 de outubro de 2020. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

Patrícia Roberta de Almeida Castro Machado 

(Coordenadora dos cursos de Letras: Línguas Estrangeiras) 
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