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 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 primeiro semestre 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 03 a 12 de março de 2020, por meio de correio eletrônico enviado 
para editaisdri@gmail.com 
Em assunto, especificar: Edital DRI 07/2020 - 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-para-linguas-cefr  
 
 

5) Do calendário:  
De 03 a 12 de março de 2020 (terça-feira 
a quinta-feira) 

Inscrição, por meio de correio eletrônico 
para editaisdri@gmail.com 
Em assunto, especificar: Edital DRI 
07/2020 - Provas de Espanhol  
Anexar documentos, conforme item 2 
deste Edital. 

Das provas e do resultado final  Devido à paralisação das atividades na 
UFG, a prova a ser realizada no dia 16 de 
março de 2020 foi suspensa. Após a 
normalização das atividades em nossa 
universidade, será informada aos 
candidatos inscritos a nova data da 
aplicação das provas e consequente 
divulgação dos resultados 

 
6) Do comparecimento para a realização das provas:  
O candidato que tiver realizado inscrição, conforme orientações anteriores, e tiver 
enviado a ficha de inscrição, deverá se dirigir ao local das provas, pontualmente 
conforme horário estabelecido neste Edital, portando documento de identificação com 
foto (ver o calendário constante no item 5 deste Edital).  
 
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 dois anos. 
d) Casos omissos serão deliberados pela DRI/UFG.  
 
 

Goiânia, em 16 de março de 2020. 
 

 
 
 
 

Prof. Francisco José Quaresma de Figueiredo 
Diretor de Relações Internacionais  


