
 
 

 
Regulamento do Exame de Proficiência em Língua Estrangeira para cursos 

de Pós-graduação 
 

1. DAS AÇÕES 
 
  O Instituto de Línguas da ULBRA – ILULBRA, sob direção do Curso de 
Letras, aplica e avalia exames de proficiência em língua estrangeira para cursos de 
pós-graduação (stricto e lato sensu), cabendo a cada curso determinar a(s) língua(s) 
cujo conhecimento seus alunos poderão e deverão comprovar. 
 
2. DO EXAME 
 
  Textos da área da saúde serão utilizados na elaboração. O referido exame 
é estruturado da seguinte forma: 
 
Partes Conteúdos Pontuação 
 
 
Parte I 

Questões objetivas de cunho interpretativo, em 
português e em língua estrangeira, versando sobre 
diferentes aspectos do texto: vocabulário e 
aspectos gramaticais. 

  
 

6,0 

 
 
Parte II 

 
Fazer um resumo, em português, de um texto em 
língua estrangeira, sintetizando-o a um quarto de 
extensão do documento original. 

 
 

4,0 

                                                                               Total           10,0 
 
Durante a realização do exame é facultada ao candidato a consulta a dicionários, 
ficando proibidas as trocas ou empréstimos dos mesmos entre os candidatos. 
 
3. DO GRAU DE APROVAÇÂO 
 
  O grau mínimo para aprovação será igual ou superior a 7,0 (sete) em uma 
escala de 0(zero) a 10,0 (dez). 
 
4. DAS INSCRIÇÔES 
 
  Os candidatos deverão se inscrever no site www.ulbra.br/ilulbra. Durante o 
período de inscrição, um link com a ficha de inscrição estará disponível no referido 
site. Após o preenchimento da ficha, imprimir o boleto bancário referente ao 
pagamento da taxa de inscrição. 
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Seguem abaixo os valores das taxas de inscrição: 
 
Funcionários da rede ULBRA  ............................................ R$ 50,00 (cinqüenta reais). 
Alunos da Pós-graduação – ULBRA* ..................................R$ 50,00 (cinqüenta reais)* 
Comunidade em geral.........................................................  R$ 70,00 (setenta reais). 
 
Obs.: Todos os candidatos deverão apresentar documento de identidade e 
comprovante de pagamento da taxa de inscrição. Os funcionários da rede ULBRA 
deverão apresentar também a identidade funcional (crachá) 
 
* Atendendo a solicitação dos alunos da Pós-Graduação – ULBRA, a partir de 2006/2 será 
concedido desconto a todos os candidatos ao exame de proficiência em língua estrangeira que 
estiverem devidamente matriculados nos programas de pós-graduação da ULBRA 
(Especialização, Mestrado e Doutorado). O valor da taxa será de R$ 50,00 (cinqüenta reais). 
Na data e local da prova os candidatos deverão apresentar o comprovante de pagamento da 
taxa e o cartão de aluno. 
  
Qualquer dúvida entrar em contato com a secretaria do Instituto de Línguas, 
pelo telefone 3477-9101. 
 
 
5. DO HORÀRIO E TEMPO DE DURAÇÂO DO EXAME 
 
  O início do exame está previsto para as 14h e término às 17h. Recomenda-
se que os candidatos se apresentem no local da prova com 20 minutos de 
antecedência. 
 
6. DO LOCAL 
 
  O exame será realizado na ULBRA – Campus Central, em Canoas, em sala 
a ser definida pela coordenação do Instituto de Línguas. 
 
 
7. DOS RESULTADOS 
 
  A lista dos aprovados será encaminhada ao Programa de Pós-Graduação 
em Saúde Coletiva. 
 
 
7.  DOS CASOS OMISSOS 
 
  Os casos omissos serão apreciados por Comissão Examinadora designada 
pela Coordenação do Instituto de Línguas. 
 
 
 
 

Canoas, novembro de 2006. 
 
 

Santa Inês Pavinato Caetano 
Diretora do Curso de Letras 


