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UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
Coordenadoria de Pós-Graduação 

 
CHAMADA INTERNA 06/2013-PROPEP/UFAL  

EXAMES DE PROFICIÊNCIA EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2013 

 
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal de Alagoas – UFAL, torna público a abertura de 
inscrições para os exames de proficiência em língua estrangeira destinados a alunos de Pós-Graduação da UFAL, 
conforme as especificações a seguir indicadas: 

 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
O exame de proficiência em língua estrangeira será realizado sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação (PROPEP) e o Setor de Exame de Proficiência da Faculdade de Letras da Universidade Federal de 
Alagoas (FALE/UFAL). 
 
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 
 
Serão oferecidos os exames de Língua Inglesa, Espanhola, Francesa e Alemão devendo o Programa de Pós-Graduação 
observar os requisitos do regimento no qual o certificado será exigido. 
 
2. Inscrições 
 
As inscrições serão efetuadas, exclusivamente, pelo coordenador do programa de Pós-Graduação ou representante 
legal no período de 14 de janeiro de 2013 a 18 de janeiro de 2013. 
 
As inscrições deverão ser feitas através de preenchimento de formulário anexo que deverá ser encaminhado, através 
de memorando, para o endereço eletrônico proficiênciaufal@gmail.com e protocolado na Coordenação de Pós-
Graduação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFAL (CPG/PROPEP/UFAL).  
 
3. Local e data dos exames 
 
O exame de proficiência em Língua estrangeira será realizado em local a ser definido pela coordenação do Programa 
de Pós-Graduação, no dia 19 de fevereiro – terça-feira, às 14 horas. 
 
4. Duração dos exames e procedimentos 
 
Os exames terão duração máxima de três horas, com início às 14h.   
Os candidatos devem comparecer ao local estabelecido com, no mínimo, dez minutos de antecedência. 
Os exames deverão ser realizados com o uso de caneta azul ou preta. 
Cada candidato terá o direito de levar para a sala de exame o número de dicionários impressos que desejar. 
Não será permitido o uso de qualquer equipamento eletrônico. 
 
6. Divulgação dos resultados 
 
Os resultados serão divulgados, pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação e CPG/PROPEP/UFAL, em suas 
paginas eletrônicas, em até 15 dias úteis após a realização dos exames. 
 
7. Revisão de exame 
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Os candidatos têm direito de solicitar a recurso do exame em até 3 (três) dias úteis após a divulgação dos 
resultados, via solicitação protocolada na Coordenação do Programa de Pós-Graduação o qual está inscrito. 
A revisão do exame será feita pelo Setor de Exame de Proficiência da FALE. 
 
8. Certificados 
 
Os candidatos proficientes receberão um certificado de “Proficiência em Língua Estrangeira” emitido pelo Setor 
de Exame de Proficiência da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Alagoas. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
As alterações relativas a datas e horários serão divulgados pela PROPEP e pelo Programa de Pós-Graduação. 
Portadores ou representantes de portadores de necessidades especiais devem contatar o Programa de Pós-
Graduação, para garantia de acessibilidade plena para realização da prova. 
 
 

 
 

Maceió, 11 de janeiro de 2013. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Prof. Dr. Irinaldo Diniz Basílio Júnior 
Coordenador de Pós-Graduação/PROPEP/UFAL 

Prof.ª Dr.ª Simoni Plentz Meneghetti 
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação/UFAL 


