MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
EDITAL DRI 12/2020
PROVAS DE ESPANHOL
A Diretoria de Relações Internacionais (DRI) faz saber que estão abertas
inscrições para realização de provas de espanhol, para estudantes de graduação e de
pós-graduação da UFG, interessados em realizar mobilidade em país de língua
espanhola, conforme critérios estabelecidos neste Edital.
1) Dos requisitos:
a) Ser estudante de graduação ou de pós-graduação da UFG, com matrícula efetivada e
com frequência no ano de 2020.
2) Dos documentos:
a) Ficha de Inscrição (Anexo A).
b) Declaração de matrícula na graduação ou na pós-graduação.
3) Da inscrição: De 9 a 20 de novembro de 2020, por meio de correio eletrônico
enviado para editaisdri@gmail.com
Em assunto, especificar: Edital DRI 12/2020 - Provas de Espanhol.
Anexar os documentos constantes no item 2 acima.
4) Da avaliação: Serão avaliadas as quatro habilidades: compreensão escrita e oral,
assim como expressão escrita e oral, em nível B1-Intermediário e B2-Usuário
Independente, de acordo com a opção do candidato informada na ficha de inscrição.
4.1. Informações sobre o nível B1:
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 justificativas para uma opinião ou um projeto.
4.2 Informações sobre o nível B2:
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.
Fonte:
https://www.britishcouncil.org.br/quadro-comum-europeu-de-referencia-paralinguas-cefr
5) Do calendário:
De 09 a 20 de novembro de 2020
(segunda-feira a sexta-feira)

Inscrição, por meio de correio eletrônico
para editaisdri@gmail.com
Em assunto, especificar: Edital DRI
12/2020 - Provas de Espanhol
Anexar documentos, conforme item 2
deste Edital.
25 de novembro de 2020 (quarta-feira)
Homologação parcial das inscrições
26 de novembro de 2020 (quinta-feira),
Recurso contra a não homologação das
até as 12h
inscrições
27 de novembro de 2020 (sexta-feira)
Homologação final das inscrições
4 de dezembro de 2020 (sexta-feira)
Envio, aos candidatos, do link para acesso
às Salas do Google Meet e horário
agendado da Prova Oral para os
candidatos
08 de dezembro de 2020 (terça-feira), das Prova escrita de espanhol, realizada de
9:00 às 11:00 horas
forma remota, para os alunos que optarem
OBS: O candidato deverá entrar na em fazer a prova no período matutino.
Sala virtual às 8:30 e, após
identificação, receberá o link para
entrar na Plataforma MOODLE e
realizar a prova escrita
08 de dezembro de 2020 (terça-feira), das Prova escrita de espanhol, realizada de
14:00 às 16:00 horas
forma remota, para os alunos que optarem
OBS: O candidato deverá entrar na em fazer a prova no período vespertino.
Sala às 13:30 e, após identificação,
receberá o link para entrar na
Plataforma MOODLE e realizar a
prova escrita
09 de dezembro de 2020 (quarta-feira),
Prova oral de espanhol, realizada de forma
das 09:00 horas às 13:00 horas, por
remota, para os alunos que optarem em
agendamento. O link para a sala da prova fazer a prova no período matutino.
oral e o horário para cada dupla de
Horário a ser agendado.
candidatos serão enviados no dia 4 de
dezembro
09 de dezembro de 2020 (quarta-feira),
Prova oral de espanhol, realizada de forma
das 14:30 horas às 18:30 horas, por
remota, para os alunos que optarem em
agendamento. O link para a sala da prova fazer a prova no período vespertino.
oral e o horário para cada dupla de
Horário a ser agendado.
candidatos serão enviados no dia 4 de
dezembro
15 de dezembro de 2020 (terça-feira).
Resultado preliminar, com divulgação das
folhas de avaliação, na página da DRI:
www.dri.ufg.br

16 de dezembro de 2020 (quarta-feira),
até as 12h

Recurso contra o resultado preliminar, por
meio do envio de correio eletrônico para:
editaisdri@gmail.com
Em assunto, especificar: Edital DRI
12/2020 – Recurso contra o resultado
preliminar.
Os recursos deverão ser enviados até às
12h do dia 16 de dezembro de 2020.
17 de dezembro de 2020 (quinta-feira)
Resultado final, que será divulgado na
página da DRI: www.dri.ufg.br
OBS: Caso haja um grande número de candidatos, o cronograma será alterado
para comportar a avaliação oral de todos os candidatos inscritos.
6. Das provas online:
6.1. As provas serão realizadas de modo remoto, via tecnologias digitais de informação
e comunicação.
6.2. As provas serão realizadas em dois momentos: um com todos os participantes
juntos em uma sala virtual do Google Meet, quando, após identificação dos candidatos,
será informado o link para acesso à plataforma Moodle Ipê para a realização da parte
escrita da prova; e outro para a realização da prova oral que será realizada,
preferencialmente em dupla, em outra sala do Google Meet, com horário agendado e
link para a Sala previamente informados ao candidato.
6.3. 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.
6.4. O horário exato da prova oral também será enviado posteriormente pelo e-mail
usado pelos discentes para sua inscrição.
6.5. É de responsabilidade do 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 DRI pelo e-mail
editaisdri@gmail.com).
6.6. Para a prova escrita, o discente deverá entrar na sala do Google Meet com 30 min
de antecedência do início da prova e apresentar sua carteira de identidade com foto
ao fiscal pela webcam. Após confirmação da identificação dos candidatos, será
informado o link para acesso à Plataforma MOODLE, para a realização da Prova
Escrita.
6.7. Já, para a prova oral, o discente apenas poderá entrar na sala do Google Meet
no horário exato marcado para essa finalidade. O link para a prova oral e o
horário serão informados ao candidato por e-mail antes da sessão de avaliação. A
prova oral terá a duração aproximada de 10 minutos. Caso haja um grande número de
candidatos, o cronograma será alterado para comportar a avaliação oral de todos os
candidatos inscritos.
6.8. Para os dois momentos de avaliação, as sessões na sala do Google Meet serão
gravadas.
6.9. A DRI não se responsabilizará por problemas técnicos do discente.
6.10. No momento da prova escrita, o estudante deverá acessar um computador com
webcam.
6.11. 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.

6.12. O discente deverá estar logado apenas no seu e-mail, informado no ato da
inscrição, ao acessar a sala virtual do Google Meet.
6.13. Não serão permitidas entradas na sala virtual após o início da prova.
6.14. Ao acessar a sala virtual para a prova escrita, o estudante deverá manter a webcam
aberta, para a fiscalização e auditoria do processo.
6.15. 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.
6.16. A prova escrita ficará disponível e habilitada para respostas apenas no dia e
horário estabelecidos, neste edital, para sua realização.
6.17. O tempo de duração da prova escrita é de 2 (duas) horas. Finalizado este período,
o sistema não aceitará mais respostas.
6.18. O tempo de duração da prova oral é de até 10 min para cada dupla (ou de 15
minutos para os últimos três estudantes), que devem entrar na sala virtual do Google
Meet apenas no horário exato marcado para este fim.
6.19. Para realizar a prova, o discente deverá escolher um local silencioso e sem
circulação de outras pessoas.
6.20. Não será aceita outra pessoa junto ao discente no momento e no local escolhido
para a realização da prova.
6.21. A sala virtual será fiscalizada do início ao término da prova e a sessão de
avaliação será gravada.
6.22. As ações realizadas no ambiente virtual, para a realização da prova escrita,
também serão registradas.
6.23. Qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail editaisdri@gmail.com
6.24. Ao se inscrever para este edital, o discente concorda com todos os termos aqui
explicitados.
7) Das disposições finais:
a) As provas serão aplicadas pela área de Espanhol da Faculdade de Letras da UFG.
b) O candidato aprovado receberá uma declaração de conhecimento de espanhol em
nível B1 ou B2. A declaração servirá exclusivamente para os editais da DRI/UFG que o
aceitarem.
c) A declaração será válida por 2 (dois) anos.
d) Casos omissos serão deliberados pela DRI/UFG.
Goiânia, 9 de novembro de 2020.

Prof. Francisco José Quaresma de Figueiredo
Diretor de Relações Internacionais

