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ORIENTAÇÕES PARA PROVAS  DE SUFICIÊNCIA 

PARA MESTRANDOS E DOUTORANDOS DA 
FURB 

                                e 
PARA CANDIDATOS DE PROGRAMAS DE PÓS-
GRADUAÇÃO DE OUTRAS INSTITUIÇÕES. 
 
 Importante: O candidato deve certificar-se de 
que a prova feita no FURB Idiomas é 
reconhecida para o seu programa fora da FURB. 

 
Datas das PROVAS EM INGLÊS, ESPANHOL E 

ALEMÃO. 
 

     2019/2 

 
 

 

  

2019/2 
(Inglês) 

1 de agosto, (18h30 às 20h30), 20 de setembro (16h00 às 18h00),  
15 de outubro (16h00 às 18h00), 19 de novembro (16h00 às 18h00), 

 12 de dezembro (16h00 às 18h00). 
 

2019/2 
(Espanhol) 

1 de agosto, (16h00 às 18h00), 19 de setembro (16h00 às 18h00),  
17 de outubro (16h00 às 18h00), 21 de novembro (16h00 às 18h00), 

 12 de dezembro (16h00 às 18h00). 
 

 
 
LOCAL DA PROVA 
 
FURB IDIOMAS - Campus I – Bloco R - Sala R-225. 
 
Obs- Quem tiver interesse em fazer provas em alemão, favor perguntar a data que o 
professor poderá aplicar a prova. 
 
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$ 150,84. 
 
  DATA ESPECIAL (DATA NÃO PREVISTA NESTE CALENDÁRIO): 

 Taxa nº410 – 6CF – R$ 301,68. 
 

BOLETO VIA E-MAIL FURB IDIOMAS 

Para solicitar o boleto via e-mail idiomas@furb.br o candidato 
deverá informar 
 

• Nome Completo; 

• Código de Pessoa. 
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MUITO IMPORTANTE 
 
1- 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 e  
d) Comprovante de pagamento da taxa 

 
 

NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES DEPOIS DO PRAZO ACIMA DETERMINADO 
 
 
 
 
 
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. O idioma estrangeiro da prova 
é indicado pelo programa de Pós-Graduação. 
 
 
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. 

 
 
NOTA PARA APROVAÇÃO 
 
O candidato deverá verificar junto ao seu Programa de Pós-Graduação, qual a nota mínima 
exigida para aprovação. 
 
RESULTADO 
 
Será encaminhado às secretarias dos mestrados num prazo máximo de 15 dias. 
 
1/8/2019. 
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