
DATAS 2018/1
26 de fevereiro, 09 de março, 09 de abril, 11 de maio, 11 de junho,

06 de julho.  

PROVA

TAXA

MUITO IMPORTANTE

   A prova é constituída por questões de compreensão e interpretação de textos

acadêmicos e científicos, bem como exercícios de tradução. 

 Local de Aplicação:  Universidade Regional de Blumenau 

 FURB IDIOMAS - Campus I – Bloco R - Sala R-225 

 Duração:  2 horas.

  Efetuar pagamento diretamente na Divisão de Administração Financeiro (DAF

ou Tesouraria) ou solicitar ao FURB Idiomas, o boleto referente à taxa nº. 356 

   no valor de 3 créditos financeiros, ou seja, R$ 142,83.  

SOLICITAÇÃO DE BOLETO VIA E-MAIL FURB IDIOMAS  

Para solicitar o boleto via e-mail o candidato deverá informar 

• Nome Completo; 

• Código de Pessoa. 

18h00 (sextas-feiras) - 16h00 (segundas-feiras)

HORÁRIOS

P R O V A S  D E  
P R O F I C I Ê N C I A P P G  F U R B

   1- Pelo menos 7 dias antes da realização da prova, enviar para idiomas@furb.br

as seguintes informações: 

a) Nome completo;  

b) Mestrado em que está inscrito;  

c) Idioma que prestará a prova; 

d) Data em que foi efetuado o pagamento da taxa (enviar o comprovante, foto

ou digitalização, anexo) 

Com a nova norma de Cobrança Registrada imposta pelo Banco Central, os boletos só poderão  
ser enviados por e-mail  2 dias úteis após a data de faturamento.

Inglês, Espanhol e Alemão



INSTRUÇÕES
• O uso de dicionários (não-eletrônicos) será permitido.  

• Não será permitido o uso de aparelhos eletrônicos de qualquer tipo durante a

prova. 

• Leia atentamente as instruções da capa da prova. 

• O candidato deve trazer seu próprio material (caneta, lápis, borracha,

dicionário não-eletrônico) para utilizar durante a realização da prova.  

• As respostas finais devem ser obrigatoriamente em caneta de tinta azul ou

preta. 

RESULTADO

 FALE CONOSCO

 Será encaminhado às secretarias dos programas num prazo máximo de 15 dias. 

Para saber sua nota, entre em contato conosco ou consulte a secretaria de seu

programa. 

O candidato deverá verificar junto ao seu Programa de Pós-Graduação, qual o

nota mínima exigida para aprovação. 

NOTA PARA APROVAÇÃO

   FURB Idiomas   

www.furb.br/idiomas  

Rua Antônio da Veiga, 140 - Câmpus I – Sala R-225 

89012-900 Blumenau SC 

Fone 3321-0364 / 3321-0365 

idiomas@furb.br 

 

Estamos à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvidas.  

Caso você não receba  o boleto ou a confirmação de inscrição por e-mail  
em até 3 dias úteis, favor ligar para 47. 3321-0364 


