
CURSO DE LETRAS UNESC 

INSTITUTO DE IDIOMAS UNESC 

REGULAMENTO PARA PROVAS DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA  

O Curso de Letras, por meio do Instituto de Idiomas aplica provas de verificação de proficiência 

em leitura em língua estrangeira. 

As datas de aplicação da prova são disponibilizadas no site www.unesc.net/idiomas. 

Esta prova pode ser realizada por estudantes da própria UNESC e também por estudantes de 

outras instituições.  

● INSCRIÇÃO 

A inscrição poderá ser feita pelo site www.unesc.net/idiomas ou pessoalmente no Bloco 

Administrativo, sala 33.  

A inscrição será aceita até 3 dias úteis antes da data elegida para a realização da prova. Inscrições 

posteriores ficarão agendadas automaticamente para a data subsequente de acordo com o 

calendário anual disponibilizado no site www.unesc.net/idiomas.  

A nota a ser alcançada para que o candidato seja considerado proficiente em leitura é 7,0.  

Atenção: Em caso de ausência não justificada o candidato só poderá realizar a prova de 

proficiência a partir de nova inscrição e novo pagamento de taxa.  

● PAGAMENTO: 

O custo da prova é por idioma.  

Os estudantes regularmente matriculados em programas stricto sensu da UNESC têm desconto 

de 50%.  

O pagamento é feito por meio de boleto bancário.  

No dia da prova o candidato deve:  

Apresentar documento com foto para sua identificação. Portar consigo somente lápis, caneta, 

borracha e um dicionário em papel.  

● PROVA: 

 

A prova consiste em interpretação na língua alvo de um determinado texto de ampla circulação 

social (exemplo: texto jornalísticos, reportagens, artigos de opinião etc.).  

Fica reservado ao Instituto de Idiomas, o direito de aplicar a prova no formato digital (em seus 

laboratórios de informática) ou manuscrita, como lhe convir.  

O tempo de aplicação da prova é de duas horas (120 minutos), mesmo que o candidato opte por 

fazer mais de um idioma. O candidato pode, contudo, fazer as provas em dias diferentes.  

http://www.unesc.net/idiomas


O texto a ser interpretado está em língua estrangeira. As repostas das perguntas devem ser 

redigidas em língua portuguesa.  

Podem ser solicitadas:  

• questões de interpretação ampla do texto;  

•  questões de retomada de informação de elementos específicos do texto ou 

referenciação pronominal;  
• ideias-chave;  

• traduções de trechos. 

O local da prova é informado pela secretaria do Curso de Letras diretamente ao candidato após 

sua inscrição.  

● CERTIFICAÇÃO: 

Após a realização da prova, o Instituto de Idiomas emitirá uma declaração por e-mail de 

proficiência em leitura na língua escolhida em até 10 dias úteis. É arbitrário ao programa de pós-

graduação de origem do candidato (quando de outra IES) aceitar ou não a declaração.  

A prova será arquivada no Curso de Letras por dois anos. Após a declaração do resultado, os 

candidatos terão até dois anos para requererem o reenvio da declaração por e-mail junto ao Curso 

de Letras. Depois desse período, as declarações serão descartadas.  

É de responsabilidade do candidato requerer sua declaração, por motivo diverso que não a tenha 

recebido, em até seis meses após a realização da prova.  

● DISPOSIÇÕES FINAIS: 

A prova será arquivada no Instituto de Idiomas por dois anos. Após divulgação do resultado o 

candidato poderá solicitar revisão da prova em até 5 dias, a qual será feita com a presença de um 

professor do Instituto de Idiomas. A prova não poderá ser fotocopiada e nem fotografada.  

Criciúma, 21 de junho de 2021.  

 

Professor Me. Carlos Arcângelo Schlickmann 

Coordenador do Instituto de Idiomas Unesc 

 

Professor Dr. Richarles Souza de Carvalho 

Responsável institucional pelos exames em língua estrangeira 

Aprovado em Colegiado do curso de Letras em 11 de junho de 2021. 

 


