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PROVAS DE PROFICIÊNCIA - PORTUGUÊS 
PARA ESTRANGEIROS 

 
Público alvo: qualquer pessoa que precise da Declaração de Proficiência na 
Língua Portuguesa 

Importante: A partir desta data, as provas acontecerão na versão ONLINE por 
meio do aplicativo Microsoft TEAMs mediante ao pagamento da taxa abaixo 
descrita. (mais informações neste documento) 

1. SOBRE A INSCRIÇÃO: 

Você deve enviar um e-mail para idiomas@furb.br com as seguintes 
informações:  

 Nome completo 
 Foto de um dos documentos oficiais brasileiros: Carteira de Identidade de 

Estrangeiro (CIE), Carteira Nacional de Habilitação (CNH) brasileira ou 
passaporte original. 

 Endereço completo 
 Data da prova (conforme calendário abaixo) 
 Solicitar o boleto para pagamento 

PAGAMENTO DO BOLETO 

O pagamento do boleto, desde que não esteja vencido, poderá ser efetuado em 
qualquer agência bancária do território nacional, observando o seu horário de 
atendimento externo, ou em posto de autoatendimento, ou ainda, via Internet, de 
acordo com o horário do Banco Central. Após pagar o boleto, enviar o 
comprovante de pagamento para o e-mail idiomas@furb.br - o boleto se 
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$157,38. 

CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

Em até 3 dias úteis, você receberá um e-mail com a confirmação da sua inscrição. 
SE não receber o e-mail, entre em contato novamente. 

No máximo 1 (um) dia antes da prova, você receberá por e-mail um convite para 
a “reunião” do TEAMs. Você precisará clicar no link no dia da prova. Não há 
necessidade de baixar o programa, mas, se quiser, pode fazê-lo para melhor 
conexão. 
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2. A PROVA: 

 As provas são de nível Intermediário (B1), de acordo com o Padrão Europeu 
de Certificação (CEFR - Common European Framework of Reference - 
Quadro Europeu de Referência para as Línguas).  

 A prova consiste em quatro partes: verificação de audição através de um vídeo 
(20m), verificação de escrita (40m), verificação de compreensão de texto 
(45m), e, verificação da fala (15m). As instruções serão reforçadas no dia da 
prova para todos. 

 
ANTES DA PROVA 

 Em até um dia antes do dia da prova, você receberá um e-mail com o link 
do Microsoft Teams para a realização da prova. No dia da prova, você 
precisará clicar neste link. 

 Você precisa ter um computador com câmera, som e microfone disponíveis 
em um ambiente silencioso no horário da prova. 

 Você irá apenas visualizar a prova na tela do computador. O computador 
não poderá ser usado para outras consultas. 

 As respostas da prova devem ser feitas em papel. Dispor no dia da prova de 
papel em branco e caneta. 

 
DURANTE A PROVA 

 Durante a prova, o candidato deve ficar com a câmera do computador ligada 
e a prova será gravada.  

 Você irá apenas visualizar a prova na tela do computador, que não poderá 
ser usado para outras consultas. 

 Você deve escrever as respostas em uma folha em branco e enviar foto para 
o whatsapp (55) 47-99177-9277, dentro do prazo de tempo estipulado pelo 
professor no início da prova. 
 

APÓS A PROVA 

 O candidato deverá tirar fotos das respostas e enviá-las via Whatsapp no 
número (55) 47-99177-9277.  

 A correção deve ser feita em até 5 dias úteis. 
 A declaração da prova irá por e-mail em até 10 dias após a prova.  

 
IMPORTANTE!   

 O uso de dicionários ou qualquer outro material não será permitido. 
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3. NOTA PARA APROVAÇÃO: 

O candidato deverá tirar nota mínima exigida para aprovação de nível B1. Será 
considerado aprovado, o candidato que obtiver nota igual ou superior a 7,0 

4. RESULTADO:   

A Declaração de Proficiência será fornecida em até 10 (dez) dias úteis após a 
divulgação do resultado via e-mail.  

 

CALENDÁRIO DE PROVAS: 

 

Blumenau, 15/06/2020 

DATA HORÁRIO 

17/06 – quarta feira 14h –16h 

06/07– segunda feira 10h –12h 

27/07– segunda feira 10h –12h 

10/08– segunda feira 10h –12h 

24/08– segunda feira 10h –12h 

14/09– segunda feira 10h –12h 

28/09– segunda feira 10h –12h 

05/10– segunda feira 10h –12h 

26/10– segunda feira 10h –12h 

09/11– segunda feira 10h –12h 

23/11– segunda feira 10h –12h 

08/12– segunda feira 10h –12h 


