
 

ORIENTAÇÕES PARA CANDIDATOS 
PROVA DE PROFICIÊNCIA INTERCÂMBIO 

ACADÊMICO 
2019/1 

 
 

DATAS E HORÁRIOS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS: 
 

IDIOMA DATAS DIA HORÁRIO 

Inglês 
15/03/2019 6ª feira 18h30min 

23/03/2019 Sábado 08h00min 

 

IDIOMA DATAS DIA HORÁRIO 

Alemão 
08/03/2019 6ª feira 14h30min 

22/03/2019 6ª feira 14h30min 

 

IDIOMA DATAS DIA HORÁRIO 

Espanhol 
08/03/2019 6ª feira 15h30min 

22/03/2019 6ª feira 15h30min 

 
 
Período para inscrição: a partir da publicação do edital até 15 de março de 
2019. 
 
 

Para inscrição, o candidato deverá proceder conforme orientações 
abaixo. 

 
 
PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
 
TAXA 
 
Recolher junto à Tesouraria da FURB a 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 até 7 dias antes da data de realização da 
prova. 
 

MUITO IMPORTANTE! 
 
7 dias antes da realização da prova enviar para idiomas@furb.br as seguintes 
informações:  
 

(a) Nome completo;  
(b) Código de pessoa; 
(c) Idioma que prestará a prova;  



 

(d) Data em que pretende realizar a prova de acordo com o calendário;  
(e) Data em que foi efetuado o pagamento da taxa; 
(f) Informar se já fez a prova de proficiência em outra ocasião. 

 
A PROVA 
 
As provas são de nível Intermediário (B1/B2), de acordo com o padrão europeu de 
certificação (CEFR - Common European Framework), nível mínimo exigido pelas 
universidades estrangeiras. 
 
HABILIDADES AVALIADAS: 
 
 Compreensão Auditiva  
 Compreensão Textual  
 Produção Escrita  
 Produção Oral  

 
  
TEMPO DE DURAÇÃO E PESO DAS PROVAS 
 

TEMPO 

PROVA ALEMÃO INGLÊS/ 
ESPANHOL 

Compreensão 
Auditiva 

25 min 35 min 

Compreensão 
Textual 

60 min 1 hora 

Produção 
Escrita 

50 min 40 min 

Produção 
Oral¹ 

25 min 8 - 10 min 

 
¹Poderá variar dependendo do número de candidatos na data de realização. Os 
candidatos são conduzidos em duplas ou trios em ordem definida por sorteio. No 
momento da avaliação oral (entrevista) novamente sorteia-se a ordem de entrevista 
das duplas ou trios. 
 
    
NOTA MÍNIMA PARA APROVAÇÃO: 6,0 (seis vírgula zero) 
 

 
NA DATA DE 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.  

PESO 

PROVA 
TODOS 

OS 
IDIOMAS 

Compreensão 
Auditiva 

3 

Compreensão 
Textual 

3 

Produção Escrita 2 

Produção Oral 2 



 

 
 
 
ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS APÓS ENTREGA DAS PROVAS 
 
 Conferir os dados pessoais impressos e, se necessário, preencher com as 

informações corretas. 
 Ler atentamente as instruções. 
 Os dois últimos candidatos permanecem na sala até ambos terminarem a prova. 

 

IMPORTANTE! 
 
 O uso de dicionários (eletrônicos ou não eletrônicos) não é permitido.  
 O candidato deve trazer seu próprio material (caneta, lápis, borracha) para 

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

 
 
MATERIAL DE PROVA 
 
O candidato deverá devolver todo o material ao professor responsável pela 
aplicação da prova. As provas e cartões respostas serão arquivados no FURB 
Idiomas, para eventuais consultas da coordenação.  
 
Recurso ou pedido de revisão: deverá ser realizado pessoalmente, até 7 dias 
corridos após a divulgação do resultado, na Secretaria do FURB Idiomas. 
 
RESULTADO 
 
O documento com o resultado final estará à disposição do aluno 7 dias após a 
realização da prova.  O resultado será encaminhado diretamente a 
Coordenadoria de Relações Internacionais.  
 
 
Contatos FURB Idiomas 
Rua Antônio da Veiga,140 sala R -226 
idiomas@furb.br - 3321-0364 | 3321-0365 das 14h30 às 21h30. 
 
 

A Coordenação 
FURB Idiomas 

Fevereiro de 2019 

mailto:idiomas@furb.br

