
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

CÂMPUS DOIS VIZINHOS 

Diretoria de Graduação e Educação Profissional 
Centro Acadêmico de Línguas Estrangeiras Modernas 

 

 
 
 
 

EDITAL 19/2019 - DIRGRAD  
EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA E EM LÍNGUA PORTUGUESA 

PARA ESTRANGEIROS 
 

A Diretoria de Graduação e Educação Profissional (DIRGRAD) do Câmpus Dois 
Vizinhos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) torna pública a abertura 
de inscrições para a realização do Exame de Proficiência em Língua Inglesa e em 
Língua Portuguesa para Estrangeiros sob a responsabilidade do Centro Acadêmico de 
Línguas Estrangeiras Modernas (CALEM) para comprovação de conhecimento dessa 
língua solicitado por Programas de Mestrado e Doutorado, conforme orientações a seguir. 
 

1. Inscrições 
1.1. Data das inscrições: 03 a 10 de maio de 2019. 
1.2. Para o exame em Língua Inglesa, fazer inscrição em: 

<https://forms.gle/Nye7whaKgPAmSceP8>  
 Vagas: 30 (formulário limitado a 30 inscrições). 

1.3. Para o Exame em Língua Portuguesa para Estrangeiros, enviar e-mail para  
calem-dv@utfpr.edu.br   com nome completo. 

1.4. Até às 23h59min do dia 14 de maio de 2019, será enviado e-mail com a 
confirmação dos inscritos. 

1.5. Até o dia 16 de maio de 2019 os inscritos deverão: 
1.5.1. Pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 50,00.  
Para a emissão do boleto bancário do Guia de Recolhimento da União (GRU), acessar 
<https://utfws.utfpr.edu.br/gestaop00/sistema/mpgrusimples.inicio>  
Escolha: Câmpus Dois Vizinhos, CALEM, e preencha com os dados solicitados. 

      1.5.2.  Escanear o comprovante de pagamento e enviar para:  
calem-dv@utfpr.edu.br   em arquivo extensão PDF. Nomear o arquivo com o seu NOME 
(exemplo:  Maria_2019). No campo "Assunto" do e-mail, colocar “Exame de Proficiência", 
e no corpo do e-mail o NOME COMPLETO, CPF e a DATA de pagamento que aparece 
no comprovante de pagamento. 
1.6.  A lista das inscrições homologadas será divulgada por e-mail no dia 20 de maio de 
2019 até às 23h59min. O aluno deverá esperar a lista de homologação. Não será 
necessário pedido de confirmação.  
1.7. Os recursos contra as inscrições homologadas (caso tenha realizado a 
inscrição/pagamento e não tiver seu nome homologado) poderão ser realizados via e-
mail para o endereço calem-dv@utfpr.edu.br, anexando o comprovante da inscrição 
realizada. 
1.8.  O Resultado do recurso sobre homologação será informado por e-mail no dia 21 de 

maio. 
 

 
 

2. Realização do exame 
2.1 Data: 22 de maio de 2019        Horário: das 17h30min às 19h30min     
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Local: UTFPR, Câmpus Dois Vizinhos,    Sala:  Bloco 7, Sala 8  (B7S8) 
Estrada para Boa Esperança, km 04  s/n   Dois Vizinhos, Paraná 
2.2 Candidatos que chegarem após o início do teste não poderão realizar a prova. 
 
3. Conteúdo da prova 
3.1. A prova será constituída de textos acadêmicos/científicos e/ou de conhecimentos 
gerais, com questões objetivas e/ou dissertativas de compreensão e interpretação 
textual. 
 
4.    Material para consulta 
4.1. Durante a realização da prova será permitido, apenas, o uso de dicionário impresso 
e de uso individual. 
 
5.    Certificação  
5.1. Será fornecida declaração de aprovação para notas iguais ou superiores a 7,0 (sete). 
5.2. A declaração será fornecida pelo Calem, Câmpus Dois Vizinhos, UTFPR. 
 
6.    Documentação 
6.1. Para realizar a prova, os candidatos deverão apresentar documento nacional de 
identificação com foto.   
 
7.   Resultado 
7.1. O resultado será divulgado no dia 26 de junho de 2019 por e-mail. 
 
8.   Disposições Finais    
8.1. O aluno que não seguir rigorosamente as normas deste Edital, respeitando as datas, 
não terá sua inscrição homologada e, consequentemente, não poderá realizar o exame. 
Uma vez efetuada a inscrição, o valor da taxa de inscrição não será devolvido. 
8.2. Ao se inscrever, o candidato declara estar ciente e aceita os termos deste edital. 
8.3. Em caso de dúvidas, contatar o Centro Acadêmico de Línguas Estrangeiras 
Modernas (CALEM) pelo e-mail  calem-dv@utfpr.edu.br  
 
9. Dos casos omissos 
9.1. Os casos omissos a este edital serão analisados e julgados pela Comissão de 
Seleção e homologados pela Diretoria de Graduação e Educação Profissional (CALEM) 
do Câmpus Dois Vizinhos. 
9.2. Para dirimir quaisquer questões não resolvidas administrativamente do presente 
Edital, fica eleito o Foro da Justiça Federal de Francisco Beltrão, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 

 
 

Dois Vizinhos, 03 de maio de 2019. 
 
 

  
Fabiani das Dores Abati  Miranda 

Diretora de Graduação e Educação Profissional 
UTFPR – Campus Dois Vizinhos 
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