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ORIENTAÇÕES PARA PROVAS  DE PROFICIÊNCIA PARA CANDIDATOS DE 
PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DE OUTRAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

 
Importante: O candidato deve certificar-se de que a prova feita no FURB Idiomas é 

reconhecida para o seu programa 
 

CALENDÁRIO DE PROVAS 2016 
 
 

  

2017/1 13 de fevereiro, 10 de março, 03 de abril, 12 de maio, 05 de junho, 
07 de julho e 14 de agosto. 

 
HORÁRIO DA PROVA: 18h00 (sextas-feiras) - 16h00 (segundas-feiras) 
 
LOCAL DA PROVA 
 
FURB IDIOMAS - Câmpus I – Bloco R - Sala R-225 
 
TAXA 

 
Recolher junto à Tesouraria da FURB ou solicitar ao FURB Idiomas o boleto referente à Taxa nº. 356 (Taxa 
de Prova de Proficiência em Língua Estrangeira do FURB Idiomas) no valor de 3 créditos financeiros, ou seja, 
R$ 136,68 pelo menos 07 dias antes da data de realização da prova conforme calendário acima. 

 

DATA ESPECIAL (DATA NÃO PREVISTA NESTE CALENDÁRIO) – Taxa nº410 – 6CF – R$ 273,36. 
 
MUITO IMPORTANTE 

 
Pelo menos 07 dias antes da realização da prova conforme o calendário enviar para idiomas@furb.br as seguintes 

informações: 

 
(a) Nome completo; 

(b) CPF; 
(c) Endereço completo; 

(d) Telefone; 
(e) Programa de Pós-Graduação em que está inscrito ou pretende inscrever-se; 

(f) Instituição em que Cursa a Pós-Graduação 

(g) Idioma que prestará a prova 
(h) Endereço completo para envio do resultado (envio apenas para outras cidades) 

(i) Data em que foi efetuado o pagamento da taxa na Divisão de Administração de Finanças da FURB ou via 
depósito bancário*. 

(j) De acordo com o calendário, a data em que pretende inscrever-se para a prova de proficiência. 

 
A PROVA 

 
Terá duração de 2 horas e será constituída por questões de compreensão e interpretação de textos acadêmicos e 

científicos, bem como exercícios de tradução. Os textos são relacionados à área do Programa de Pós-Graduação. 
 

Será permitido o uso de 1 dicionário não eletrônico para realização da prova. 

 
APRESENTAÇÃO DO CANDIDATO NA SECRETARIA DO FURB IDIOMAS 

 
O CANDIDATO deve apresentar-se no mínimo 15 minutos antes do horário de início da prova, no BLOCO: R  

SALA: R-225.  

 
 

 

mailto:idiomas@furb.br


IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

 
O candidato deverá apresentar documento oficial de identificação – Carteira de Identidade ou Carteira de Motorista.  

 

 
IMPORTANTE! 

 
 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 das provas. Porém as respostas finais devem ser obrigatoriamente em caneta de tinta azul ou preta. 

 
 

PREENCHIMENTO DA LISTA DE PRESENÇA 

O Professor responsável passará a lista de presença durante a prova para recolhimento da assinatura de todos os 
candidatos. 

 
NOTA PARA PROVAÇÃO 

 

6,0 (seis vírgula zero) 
 

RESULTADO 
 

Será encaminhado ao candidato num prazo máximo de 14 dias via correio para o endereço indicado na inscrição ou 

entregue pessoalmente na Secretaria do FURB Idiomas. 
 

FALE CONOSCO 
 

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. 

http://www.furb.br/idiomas
mailto:idiomas@furb.br

