
FURB Idiomas 

 

DATAS DAS PROVAS de SUFICIÊNCIA: 
21/02/2022 até 14/12/2022 

 

Inglês 
 

FEVEREIRO: 19/02 Sábado das 8h30 às 10h30 - 21/02 Segunda das 19h às 21h. 

MARÇO: 21/03 Segunda das 19h às 21h - 26/03 Sábado das 8h30 às 10h30. 

ABRIL: 22/04 Sextas das 16h30 às 18h30 - 30/04 Sábado das 8h30 às 10h30. 

MAIO: 11/05 Quarta das 16h às 18h - 21/05 Sábado das 8h30 às 10h30. 

JUNHO: 15/06 Quarta das 18h às 20h - 25/06 Sábado das 8h30 às 10h30. 

JULHO: 11/07 Segunda 19h às 21h – 13/07 Quarta 19h às 21h - 23/07 Sábado  

das  8h30 às 10h30. 

AGOSTO: 01/08 Segunda das 19h às 21h - 10/08 Quarta 16h as 18h - 20/08 Sábado 

das 8h30 às 10h30 - 25/08 Quinta das 8h30 às 10h30. 

SETEMBRO: 8/09 Quinta 16h às 18h - 17/09 Sábado das 8h30 às 10h30 –  

28/09 Quarta das 16h às 18h. 

OUTUBRO: 5/10 Quarta das 16h às 18h – 20/10 Quinta das 8h30 às 10h30 –  

29/10 Sábado das 8h30 às 10h30. 

NOVEMBRO: 03/11 Quinta das 8h30 às 10h30 - 04/11 Sexta das 16:30h às 18:30h. 

 

Espanhol 

Todas as Quartas-feiras, de 23/02/2022 até 14/12/2022 das 17h às 19h. 

 

 

Alemão 

Todas as Quartas-feiras, de 23/02/2022 até 14/12/2022 das 09h às 11h. 



 

FURB Idiomas 
 

 

Notas Importantes: 

As Provas de suficiência Língua estrangeira, tem como foco alunos dos programas de pós-
graduação. 

Em nossa declaração de Suficiência; que contempla os 3 principais pontos requeridos: leitura, 
tradução e interpretação, para as provas de inglês, alemão e espanhol, (como idiomas desejados), 
embasado no Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas (CEFR). Este documento tem 
validade de dois anos a partir do envio da declaração, com prazo não renovável. 

Quanto a aceitação da nossa prova de suficiência em outras instituições de ensino superior, 
são contemplados pelos maiores programas de pós-graduação nacionais, porém, cada instituição tem 
o seu regimento interno para os Programas de Pós-Graduação e depende destes, a aceitação ou 
não de provas de outras universidades. Antes de realizar a incrição, assegure-se que a instituição a 
qual pertence, atende a compatibilidade da nossa documentação ao programa. 

Para solicitar o agendamento da prova, é imprescindível que nos envie um e-mail para 
idiomas@furb.br com todas as seguintes informações: 

• Código de pessoa (exclusivo para alunos da FURB). 
• Nome completo. 
• Data e local de Nascimento. 
• CPF e RG. 
• Endereço completo com CEP. 
• Número de telefone celular ou residencial. 
• Nome do curso de Pós-graduação em que está inscrito. 
• Mestrado ou Doutorado. 
• Idioma que prestará a prova. 
• Data que quer fazer a prova (de acordo com edital no site). 

 
Outras informações relevantes: 

• Agendamento – Deve ser feito com no mínimo de 7 (sete) dias úteis de antecedência. 
Provas que não atendam os quesitos de datas, prazos de resultado ou agendamento serão 
consideradas URGENTES, e terão taxa proporcional. 

• Realização – As provas são online por intermédio da plataforma Microsoft TEAMS, e 
demais informações virão por intermédio do aplicador. 

• Procedimento da Prova – O aluno receberá um link da reunião para o aplicativo entre 8h e 
24h antes da prova. Durante a reunião as instruções serão dadas junto com o link da prova. A 
prova consiste em um artigo referente à área de estudo do curso de Pós- Graduação com 
questões de tradução, compreensão e interpretação. 

• Nota para aprovação – A média de aprovação é de 6,0 (seis vírgula zero), por padrão, 
baseado no nível B1 do Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas (CEFR). 

• Resultado – Após a aplicação a prova vai para o período de correção. Uma declaração 
será enviada por e-mail para o aluno em torno de 20 dias úteis após a realização da 
prova. O documento apenas será entregue se o pagamento da taxa estiver em dia. 

• Pagamento – boleto, depósito/transferência bancária ou PIX 

• Valor da Taxa: R$ 173.13 equivalêntes à 3 créditos financeiros.  

(Taxa com  urgência: R$ 346,26). 
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