
 

EDITAL REDE ANDIFES IsF Nº 001/2022 

 

PROCESSO SELETIVO PARA OCUPAÇÃO DAS VAGAS DE CURSOS ON-LINE DOS IDIOMAS: 

ALEMÃO, ESPANHOL, FRANCÊS, INGLÊS, ITALIANO E PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS PARA A 

REDE ANDIFES ISF 

 

A Andifes, no uso de suas atribuições e considerando o edital de credenciamento das 

instituições federais de ensino superior realizado em 2020, torna públicos o cronograma e demais 

procedimentos relativos ao processo seletivo visando à ocupação de vagas do curso on-line gratuito 

dos idiomas alemão, espanhol, francês, inglês, italiano e português para estrangeiros ofertados pela 

Rede Andifes Idioma sem Fronteiras (IsF).  

 

 

1. DA ELEGIBILIDADE PARA A OFERTA DOS CURSOS E CANDIDATOS ÀS VAGAS 

 

Podem se inscrever como alunos no curso ofertado pela Rede Andifes IsF a comunidade 

acadêmica (alunos de graduação e pós-graduação, técnicos-administrativos e docentes) das 

instituições de ensino superior (IES) que estejam credenciadas à Rede Andifes ISF e das instituições 

de ensino superior cujos especialistas credenciados à Rede estejam participando desta oferta 

coletiva. A lista completa das instituições encontra-se no Anexo I deste edital.  

 

2. DOS CURSOS DOS IDIOMAS 

 

2.1. Os cursos on-line gratuitos dos idiomas indicados, destinados a diferentes níveis do Quadro 

Europeu Comum de Referência (QECR), conforme indicado no quadro do Anexo II, estão 

organizados com foco no desenvolvimento de habilidades linguísticas para 

internacionalização. 

2.2. Os cursos serão realizados totalmente on-line, de forma síncrona, com a duração de 4 

(quatro) ou 8 (oito) semanas, 16 ou 32 horas respectivamente, por plataforma digital cujo 

link será enviado juntamente com o e-mail de orientações assim que as inscrições dos 

candidatos forem deferidas. 

2.3. Cada semana terá dois encontros síncronos, on-line, de 2 horas cada, perfazendo 4 horas 

semanais, em horário específico de acordo com a possibilidade do professor IsF/docente 

orientador. 

2.3.1. Os cursos ofertados aos sábados terão 4 horas de encontro, em dois blocos de 2 

horas, com intervalo. 

2.4. As informações sobre os cursos (nome do curso, carga horária, dia da semana e horário de 

oferta) estão descritas no Anexo III deste edital.  

2.5. Os horários indicados seguem sempre o horário oficial de Brasília. 

 

  



 

 

3. DO NÚMERO, DISTRIBUIÇÃO E OCUPAÇÃO DAS VAGAS 

 

3.1. Serão 1.100 vagas (um mil e cem vagas) distribuídas em 6 idiomas, conforme oferta de 

turmas indicada no Anexo III deste edital, sendo 25 vagas ofertadas pela equipe do IsF-

Alemão, 250 vagas pela equipe do IsF-Espanhol, 125 vagas pela equipe do IsF-Francês, 325 

vagas pela equipe do IsF-Inglês, 50 vagas pela equipe do IsF-Italiano e 325 vagas pela equipe 

do IsF-Português. 

3.2. Cada turma terá no máximo 25 alunos e haverá uma lista de espera com 10 alunos para cada 

turma. 

3.3. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição e serão deferidas aquelas cujos 

candidatos apresentarem os documentos solicitados, respeitando a ordem de inscrição. 

3.4. As IES que solicitarem reserva de vagas para participar da oferta coletiva, por serem 

responsáveis pelo pagamento de bolsa do professor IsF, terão 10 vagas reservadas em cada 

turma na IES em que o professor estiver vinculado. As turmas com reserva de vagas para a 

IES ofertante estarão marcadas nas tabelas dos cursos no Anexo III. 

3.4.1. Os candidatos da IES que se inscreverem nas turmas com reserva de vagas 

concorrerão às 10 vagas, sempre respeitando a ordem de inscrição. As demais vagas 

serão preenchidas com estudantes de outras IES.   

3.4.2. As vagas não preenchidas por público externo poderão retornar para a comunidade 

da IES com reserva de vaga, ampliando dessa forma o atendimento interno, sempre 

respeitando a ordem de inscrição. 

3.5. Serão deferidas as inscrições dos candidatos que cumprirem com os requisitos indicados nos 

itens 1 e 4, respeitando-se a ordem de inscrição. 

3.5.1. Será deferida a inscrição do candidato para o curso se tiver: 1. preenchido o 

formulário de inscrição no link apropriado ao idioma, 2. enviado o documento 

comprobatório de vínculo com uma das instituições indicadas no Anexo I deste edital, 

3. enviado o comprovante do teste de nivelamento indicando ter o nível de 

proficiência exigido pelo curso (caso necessário – nível A2 em diante). A forma de 

apresentação desses documentos está descrita no item 4.6 deste edital. 

3.5.2. O nível exigido para cada curso está descrito no Anexo II deste edital, bem como as 

formas de comprovação. Serão priorizadas as vagas para o nível indicado, podendo 

níveis mais altos participarem da turma caso não haja número suficiente de 

candidatos inscritos com o nível solicitado. 

3.5.3. No caso da oferta de italiano, o candidato também deverá apresentar, além da 

vinculação à IES, uma declaração do orientador na qual conste a necessidade da 

proficiência para pesquisa e/ou mobilidade acadêmicas. Não há necessidade de 

conhecimento prévio do idioma. Serão consideradas cartas pessoais de motivação 

para o estudo desde que haja disponibilidade de vaga. 

3.5.4. No caso da oferta de alemão, será deferido para o curso o candidato que tiver 

enviado o resultado de teste de nivelamento e atingido no mínimo o nível de 

proficiência B1 (97 pontos). Em caso de vagas remanescentes, terão direito à vaga 

aqueles candidatos, por ordem de inscrição, que atingiram o mínimo de 75 pontos 

no teste. As orientações de acesso ao teste estão descritas no Anexo II deste edital. 



 

3.5.5. Não há requisito de idioma para o nível iniciante ou A1. 

3.6. A convocação dos candidatos em lista de espera seguirá os mesmos procedimentos 

indicados no item 3.5. e seus subitens.  

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1. As inscrições só podem ser realizadas por intermédio de uma conta GOOGLE, para que seja 

possível a administração das respostas.  

4.2. Os candidatos só poderão concorrer a UMA vaga para UM idioma. Caso o CPF esteja inscrito 

em dois idiomas ou mais, o candidato será indeferido em ambos ou em todos os idiomas 

que se inscreveu.  

4.2.1. Se houver inscrição do mesmo CPF com outros e-mails, o candidato será 

desclassificado. 

4.3. As inscrições se iniciam às 12h00 do dia 10 de maio de 2022 (terça-feira) e se encerram às 

12h00 do dia 16 de maio de 2022 (segunda-feira), observado o horário oficial de Brasília. 

4.4. As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente pela Internet, por meio do link específico 

para cada idioma, a saber:  
4.4.1. IsF – Alemão: https://bit.ly/INSCRIÇÃO_ISFAlemão_OfertaColetiva_1_2022 

4.4.2. IsF – Espanhol: https://bit.ly/iNSCRIÇÃO_ISFEspanhol_OfertaColetiva_1_2022 

4.4.3. IsF – Francês: https://bit.ly/INSCRIÇÃO_ISFFrancês_OfertaColetiva_1_2022 

4.4.4. IsF – Inglês: https://bit.ly/INSCRIÇÃO_ISFInglês_OfertaColetiva_1_2022 

4.4.5. IsF – Italiano: https://bit.ly/INSCRIÇÃO_ISFItaliano_OfertaColetiva_1_2022 

4.4.6. IsF – Português: https://bit.ly/INSCRIÇÃO_ISFPortuguês_OfertaColetiva_1_2022 

 

4.5. Para fazer a escolha do melhor horário que atenda às necessidades dos candidatos de acordo 

com a disponibilidade de vaga, será disponibilizada uma planilha pública em que poderá ser 

visto o número de inscrições para cada turma em tempo real. Os candidatos poderão verificar 

como a turma está sendo preenchida pelos links:  
4.5.1. IsF – Alemão: https://bit.ly/QUADROdeVAGAS_ISFAlemão_OC_1sem2022 

4.5.2. IsF – Espanhol: https://bit.ly/QUADROdeVAGAS_ISFEspanhol_OC_1sem2022  

4.5.3. IsF – Francês: https://bit.ly/QUADROdeVAGAS_ISFFrancês_OC_1sem2022 

4.5.4. IsF – Inglês: https://bit.ly/QUADRAdeVAGAS_ISFInglês_OC_1sem2022 

4.5.5. IsF – Italiano: https://bit.ly/QUADROdeVAGAS_ISFItaliano_OC_1sem2022 

4.5.6. IsF – Português: https://bit.ly/QUADROdeVAGAS_ISFPortuguês_OC_1sem2022 

 

4.6. Os candidatos deverão se inscrever pelo link indicado e anexar o comprovante de vínculo com 

a instituição no formulário em formato PDF e o comprovante de nível de proficiência ou de 

relevância também em formato PDF, quando solicitado. 

4.6.1. O documento deverá ser salvo com o nome do candidato indicando a instituição que 

está vinculado (Ex: NOMESOBRENOME_SIGLAinstituição.pdf), se solicitado, o teste de 

proficiência (Ex: NOMESOBRENOME_proficiência.pdf) e quando necessário a 

comprovação de relevância pelo orientador no caso do italiano (Ex: 

NOMESOBRENOME_relevância.pdf). 

https://bit.ly/INSCRIÇÃO_ISFAlemão_OfertaColetiva_1_2022
https://bit.ly/iNSCRIÇÃO_ISFEspanhol_OfertaColetiva_1_2022
https://bit.ly/INSCRIÇÃO_ISFFrancês_OfertaColetiva_1_2022
https://bit.ly/INSCRIÇÃO_ISFInglês_OfertaColetiva_1_2022
https://bit.ly/INSCRIÇÃO_ISFItaliano_OfertaColetiva_1_2022
https://bit.ly/INSCRIÇÃO_ISFPortuguês_OfertaColetiva_1_2022
https://bit.ly/QUADROdeVAGAS_ISFAlemão_OC_1sem2022
https://bit.ly/QUADROdeVAGAS_ISFAlemão_OC_1sem2022
https://bit.ly/QUADROdeVAGAS_ISFEspanhol_OC_1sem2022
https://bit.ly/QUADROdeVAGAS_ISFFrancês_OC_1sem2022
https://bit.ly/QUADRAdeVAGAS_ISFInglês_OC_1sem2022
https://bit.ly/QUADROdeVAGAS_ISFItaliano_OC_1sem2022
https://bit.ly/QUADROdeVAGAS_ISFPortuguês_OC_1sem2022


 

4.6.2. O candidato deve conferir se os arquivos estão abrindo e condizentes com o solicitado 

antes de fazer upload. Os arquivos corrompidos ou ilegíveis serão desconsiderados 

levando ao indeferimento da inscrição do candidato. 

4.7. Os candidatos com inscrições deferidas receberão em seu e-mail a confirmação de sua 

inscrição com as primeiras orientações. 

4.8. A lista de candidatos com inscrições deferidas para cada turma, bem como a lista de espera, 

estará disponível na página da Andifes: https://www.andifes.org.br/?page_id=82328 para 

ciência dos candidatos. 

4.9. Os dez primeiros em lista de espera também receberão e-mail indicando sua posição e as 

orientações para o caso de liberação de vaga. 

4.10. Não há cobrança de taxa de inscrição ou de qualquer outra taxa relacionada ao curso, 

entretanto o aluno se compromete a adquirir o material didático indicado pelo professor, caso 

necessário, como indicado no item 6.10. 

 

5. DA MANUTENÇÃO E LIBERAÇÃO DE VAGAS 

 

5.1. O candidato se compromete, desde então, a comparecer aos dois primeiros encontros para 

confirmação de sua vaga. Caso o candidato não possa comparecer deverá entrar em contato 

com o professor IsF para justificar sua ausência sob pena de desclassificação. 

5.2. O candidato perderá a vaga no curso on-line do idioma inscrito em qualquer uma das situações 

a seguir por: 

5.2.1. Ter se inscrito em dois ou mais idiomas; 

5.2.2. Não comparecer aos dois primeiros encontros (primeiras 4 horas do curso) sem 

justificativa prévia, o que implicará desistência da vaga e disponibilização da vaga 

prevista aos candidatos em lista de espera. O candidato será automaticamente 

desligado do curso e ficará sem poder se matricular nas próximas 2 (duas) ofertas dos 

cursos da Rede Andifes IsF. 

5.2.3. Motivos de indisciplina, nos termos definidos em atos normativos próprios de cada 

universidade; 

5.2.4. Solicitar seu desligamento do curso. 

 

6. RESPONSABILIDADES DO CANDIDATO 

 

É de exclusiva responsabilidade do candidato: 

6.1. Inscrever-se uma única vez neste processo seletivo para um único idioma; 

6.2. Conferir o resultado do processo seletivo na página da Rede Andifes IsF:  

6.3. Caso tenha sua inscrição deferida, verificar o e-mail com o qual se inscreveu para checar as 

informações sobre as aulas;  

6.4. Observar os prazos estabelecidos neste Edital, assim como suas eventuais alterações e 

comunicados da Rede Andifes-IsF; 

6.5. Acompanhar sua classificação e convocação para preenchimento das vagas em lista de espera, 

observando prazos e procedimentos;  

https://www.andifes.org.br/?page_id=82328


 

6.6. Comprovar seu vínculo com a instituição indicada neste edital em uma das categorias possíveis 

(aluno, técnico-administrativo ou docente); 

6.7. Comprovar seu nível de proficiência (se necessário) conforme indicado no ANEXO II. 

6.8. Comprovar relevância de realizar o curso, no caso de inscrição para o IsF-Italiano; 

6.9. Dispor de conexão de internet que o possibilite de participar dos encontros síncronos e possa 

utilizar a câmera e microfone para a participação nas aulas; 

6.10. Adquirir o material do curso, se necessário e indicado pelo professor IsF; 

6.11. Estar ciente de que deverá manter sua câmera aberta durante as aulas para melhor 

aproveitamento das atividades propostas; 

6.12. Estar de acordo com a gravação das aulas, que poderão ser utilizadas para fins de ensino e 

pesquisa. As imagens não serão divulgadas nas mídias sociais; 

6.13. Responder aos questionários enviados pela equipe da Rede Andifes IsF como forma ativa de 

melhoria nas ofertas dos cursos. 

 

7. DA CERTIFICAÇÃO 

 

7.1. Receberá o certificado de conclusão de curso os alunos que participarem de, no mínimo, 

80% das aulas síncronas e das atividades previstas durante o curso. 

7.2. O envio do certificado será feito via e-mail após o preenchimento da ficha de avaliação do 

curso que será enviada pelo professor IsF. 

7.3. Os alunos que forem certificados pela Rede Andifes IsF poderão apresentar seu certificado 

para inscrição em próximos cursos do mesmo idioma desde que no mesmo nível de 

proficiência indicado no certificado, sem precisar de outra comprovação de proficiência. 

 

8. DO CRONOGRAMA 

 

AÇÃO DATAS INSTRUMENTO 

Divulgação do Edital A partir de 09 de maio de 2022 
Ferramentas de Comunicação das

 instituições indicadas no Anexo I. 

Período de Inscrições 
10 de maio (12h de Brasília) até 16 

de maio de 2022 (12h de Brasília). 

IsF – Alemão:  

https://bit.ly/INSCRIÇÃO_ISFAlemão_Oferta

Coletiva_1_2022 

 

IsF – Espanhol: 

https://bit.ly/iNSCRIÇÃO_ISFEspanhol_Ofer

taColetiva_1_2022 

 

IsF – Francês: 

https://bit.ly/INSCRIÇÃO_ISFFrancês_Oferta

Coletiva_1_2022 

 

IsF – Inglês: 

https://bit.ly/INSCRIÇÃO_ISFInglês_OfertaC

oletiva_1_2022 

https://bit.ly/INSCRIÇÃO_ISFAlemão_OfertaColetiva_1_2022
https://bit.ly/INSCRIÇÃO_ISFAlemão_OfertaColetiva_1_2022
https://bit.ly/iNSCRIÇÃO_ISFEspanhol_OfertaColetiva_1_2022
https://bit.ly/iNSCRIÇÃO_ISFEspanhol_OfertaColetiva_1_2022
https://bit.ly/INSCRIÇÃO_ISFFrancês_OfertaColetiva_1_2022
https://bit.ly/INSCRIÇÃO_ISFFrancês_OfertaColetiva_1_2022
https://bit.ly/INSCRIÇÃO_ISFInglês_OfertaColetiva_1_2022
https://bit.ly/INSCRIÇÃO_ISFInglês_OfertaColetiva_1_2022


 

 

IsF – Italiano: 

https://bit.ly/INSCRIÇÃO_ISFItaliano_Oferta

Coletiva_1_2022 

 

IsF – Português: 

https://bit.ly/INSCRIÇÃO_ISFPortuguês_Ofe

rtaColetiva_1_2022 

 

Consulta sobre 

disponibilidade de vagas 
A partir de 10 de maio de 2022 

IsF – Alemão:  

https://bit.ly/QUADROdeVAGAS_ISFAlemão

_OC_1sem2022 

 

IsF – Espanhol: 

https://bit.ly/QUADROdeVAGAS_ISFEspanh

ol_OC_1sem2022 

 

IsF – Francês: 

https://bit.ly/QUADROdeVAGAS_ISFFrancês

_OC_1sem2022 

 

IsF – Inglês: 

https://bit.ly/QUADRAdeVAGAS_ISFInglês_

OC_1sem2022 

 

IsF – Italiano: 

https://bit.ly/QUADROdeVAGAS_ISFItaliano

_OC_1sem2022 

 

IsF – Português: 

https://bit.ly/QUADROdeVAGAS_ISFPortug

uês_OC_1sem2022 

Período de avaliação das 

inscrições 
16 a 19 de maio de 2022 Documentação Enviada 

Divulgação dos 

resultados 
20 de maio de 2022 

Pelo e-mail dos candidatos e pela página da 

Andifes: 

https://www.andifes.org.br/?page_id=82328 

Início das aulas 23 a 28 de maio de 2022 
Plataforma digital (as orientações de acesso 

serão enviadas por e-mail dos candidatos) 

Período de chamada de lista 

de espera 
30 de maio de 2022 Pelo e-mail dos candidatos 

Término das aulas 
13 a 18 de junho – cursos de 16h 

11 a 16 de julho – cursos de 32 h 

O aluno receberá link para autorização de 

emissão de certificado de conclusão do 

curso 

 

https://bit.ly/INSCRIÇÃO_ISFItaliano_OfertaColetiva_1_2022
https://bit.ly/INSCRIÇÃO_ISFItaliano_OfertaColetiva_1_2022
https://bit.ly/INSCRIÇÃO_ISFPortuguês_OfertaColetiva_1_2022
https://bit.ly/INSCRIÇÃO_ISFPortuguês_OfertaColetiva_1_2022
https://bit.ly/QUADROdeVAGAS_ISFAlemão_OC_1sem2022
https://bit.ly/QUADROdeVAGAS_ISFAlemão_OC_1sem2022
https://bit.ly/QUADROdeVAGAS_ISFEspanhol_OC_1sem2022
https://bit.ly/QUADROdeVAGAS_ISFEspanhol_OC_1sem2022
https://bit.ly/QUADROdeVAGAS_ISFFrancês_OC_1sem2022
https://bit.ly/QUADROdeVAGAS_ISFFrancês_OC_1sem2022
https://bit.ly/QUADRAdeVAGAS_ISFInglês_OC_1sem2022
https://bit.ly/QUADRAdeVAGAS_ISFInglês_OC_1sem2022
https://bit.ly/QUADROdeVAGAS_ISFItaliano_OC_1sem2022
https://bit.ly/QUADROdeVAGAS_ISFItaliano_OC_1sem2022
https://bit.ly/QUADROdeVAGAS_ISFPortuguês_OC_1sem2022
https://bit.ly/QUADROdeVAGAS_ISFPortuguês_OC_1sem2022
https://www.andifes.org.br/?page_id=82328


 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1. A Andifes e a Rede IsF não se responsabilizarão por inscrição via Internet não recebida por 

quaisquer motivos de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, 

congestionamentos das linhas de comunicação, procedimento indevido, bem como por 

outros fatores que impossibilitem a transferência de dados, sendo de responsabilidade do 

candidato acompanhar a situação de sua inscrição. 

9.2. A Andifes e o Núcleo Gestor do Programa IsF reservam-se o direito de resolver os casos 

omissos e as situações não previstas neste Edital. 

9.3. Ao formalizar sua inscrição no presente processo seletivo o candidato autoriza o Núcleo 

Gestor do Programa IsF a utilizar seus dados e respostas aos questionários de forma anônima 

e coletiva, com o objetivo de estudos e levantamentos estatísticos com vistas à melhoria das 

ações da Rede Andifes-IsF e pesquisa científica na área. 

9.4. A inscrição do candidato implica a concordância expressa e irretratável com o disposto neste 

Edital. 

9.5. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Brasília, 06 de maio de 2022 

  



 

ANEXO I 

 

I. Instituições Federais credenciadas à REDE ANDIFE ISF cujas comunidades são elegíveis 

para se inscrever na oferta deste edital: 

 

CEFET-MG UFG UFSCar UFMA UFRN 
UnB UFJF UFSJ UFOB UFSB 

UFBA UFLA UFS UFOPA UNIFESSPA 
UFFS UFMT UFU UNIPAMPA UFT 

UNILA UFOP UFV UFPA UFTM 
UNILAB UFPEL UFABC UFPR UFF 

UFPB UFPE UFAC UFPI UFRA 
UFAL UFR UFAM UFRB UFRPE 

UNIFAL UFRR UFCA UFRJ UFRRJ 
UFCG UFSM UFES FURG UTFPR 

UFCSPA     

 

 

I. Instituições de Ensino Superior cujos especialistas credenciados à Rede Andifes IsF 

estejam participando desta oferta, possibilitando que as comunidades destas IES 

possam se inscrever na oferta deste edital: 

II.  

 

UEFS UEL USP UNIMONTES 

FURB UFRGS UNEB UNIR 

IFSP UFSC UNESP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO II 

COMPROVAÇÃO DE NÍVEL DE PROFICIÊNCIA PARA OS CURSOS OFERTADOS 

 

Idioma: ALEMÃO 

 

CURSO NÍVEL COMPROVANTE 

Alemão para fins académicos –  
Modul III: Im Hochschulkontext 
kommunizieren  

B1 O único teste aceito para a inscrição deverá 
ser feito pelo acesso da seguinte página:   
 
https://einstufungstests.klett-
sprachen.de/eks/DaF-A1-C1/ 

 

ORIENTAÇÕES PARA O TESTE DE NIVELAMENTO DE ALEMÃO: 

1. O teste é composto de 64 questões e pode demandar até três horas para ser feito. No 

entanto, o candidato pode, eventualmente, pausar o teste e continuar em outro momento, 

caso julgue necessário. O teste contém questões de compreensão auditiva, portanto, se o 

candidato julgar necessário, deve utilizar fones de ouvido para esta parte.   

2. O candidato deve clicar em “ALLES EINREICHEN” caso perceba que já não está apto a 

continuar e queira encerrar o teste.   

3. Após concluir o nivelamento, o candidato receberá um e-mail na caixa postal registrada 

junto à página do teste (verifique sua caixa de spam). O candidato deverá fazer a captura de 

tela (screen shot) do e-mail com o resultado do seu teste, no qual constam seu nome e a 

pontuação atingida (Ihre Punktzahl), e anexá-lo ao formulário de inscrição para o curso. 

Somente serão aceitos os resultados oriundos do teste de nivelamento supracitado. 

 

Idioma: ESPANHOL 

 

CURSO NÍVEL COMPROVANTE 
Competências Interculturais em 
Contexto Acadêmico de Língua 
Espanhola 

A2 • Certificado de centros de línguas - acima de 1 
semestre ou 60 horas cursadas em língua espanhola. 

• Certificado de finalização de um curso IsF-Espanhol – 
A2 

• Diploma DELE/SIELE A2, CELU intermediário. 

• Resultado de prova online de nível de espanhol AVE 
Cervantes (captura de tela) 
https://pruebadenivel.cervantes.es/exam.php?id=17  

 

Exames de Proficiência em 
Espanhol familiarização 

A2 • Certificado de centros de línguas - acima de 1 
semestre ou 60 horas cursadas em língua espanhola. 

• Certificado de finalização de um curso IsF-Espanhol – 
A2 

• Diploma DELE/SIELE A1, CELU intermediário. 

• Resultado de prova online de nível de espanhol AVE 
Cervantes (captura de tela) 
https://pruebadenivel.cervantes.es/exam.php?id=17 

https://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/DaF-A1-C1/
https://einstufungstests.klett-sprachen.de/eks/DaF-A1-C1/
https://pruebadenivel.cervantes.es/exam.php?id=17
https://pruebadenivel.cervantes.es/exam.php?id=17


 

Elaboração e apresentação oral de 
pôster científico em espanhol (B1, 
32h) 

B1 • Certificado de centros de línguas - acima de 2 
semestres ou 120 horas cursadas em língua 
espanhola. 

• Certificado de finalização de um curso IsF-Espanhol – 
A2 

• Diploma DELE/SIELE A2, CELU intermediário. 

• Resultado de prova online de nível de espanhol AVE 
Cervantes (captura de tela) 
https://pruebadenivel.cervantes.es/exam.php?id=17 

 

Idioma: FRANCÊS 

 

CURSO NÍVEL COMPROVANTE 

Introdução à mobilidade acadêmica em 
país de língua francesa – 32 h 

A1 Não há necessidade de comprovante de 
conhecimento prévio em francês. 

Chegando na universidade: primeiras 
interações em língua francesa – 16h 
UFCG 
 

A2 • Atestado emitido por professor de 
francês da IES à qual o aluno está 
vinculado informando no mínimo 2 
semestres cursados em disciplinas de 
língua francesa. 

• Certificado de centros de línguas - 2 
semestres ou mais, equivalmente a no 
mínimo 120 horas cursadas em língua 
francesa. 

• Certificado de finalização de um curso IsF-
Francês – A2 

• DELF A2 

• TCF A2 

Francês para engenharia – apresentação 
de seminários (exposés) – 16h 
  

B1 • Atestado emitido por professor de 
francês da IES à qual o aluno está 
vinculado informando no mínimo 4 
semestres cursados em disciplinas de 
língua francesa. 

• Certificado de centros de línguas - 4 
semestres ou mais, equivalente a no 
mínimo 240 horas cursadas em língua 
francesa. 

• Certificado de finalização de um curso IsF-
Francês – B1 

• DELF B1 

• TCF B1 

 

  

https://pruebadenivel.cervantes.es/exam.php?id=17


 

Idioma: INGLÊS 

 

CURSO NÍVEL COMPROVANTES ACEITOS 

Compreensão Escrita: Estratégias  
 

A2 • Comprovante A2 do TOEFL ITP (score de 337 
a 459), TOEFL IbT ou IELTS que indiquem 
nível A2 

• Comprovante de curso feito no MEO 3 

• Resultado de prova online gratuita de nível 
A2 do Cambridge English (captura de tela) 
https://www.cambridgeenglish.org/br/test-
your-english/ 

• Resultado de prova online gratuita de nível 
A2 do EF Standard English Test (captura de 
tela) 
https://www.efset.org/ 

Compreensão Escrita: artigos 
 

B1 • Comprovante B1 do TOEFL ITP (score de 460 
a 542), TOEFL IbT ou IELTS que indiquem 
nível B1 

• Comprovante de curso feito no MEO 4 ou 5  

• Resultado de prova online gratuita de nível 
B1 do Cambridge English (captura de tela) 
https://www.cambridgeenglish.org/br/test-
your-english/ 

• Resultado de prova online gratuita de nível 
B1 do EF Standard English Test (captura de 
tela) 
https://www.efset.org/ 

Compreensão Oral: Estratégias 
 

A2 • Comprovante A2 do TOEFL ITP (score de 337 
a 459), TOEFL IbT ou IELTS que indiquem 
nível A2 

• Comprovante de curso feito no MEO 3 

• Resultado de prova online gratuita de nível 
A2 do Cambridge English (captura de tela) 
https://www.cambridgeenglish.org/br/test-
your-english/ 

• Resultado de prova online gratuita de nível 
A2 do EF Standard English Test (captura de 
tela) 
https://www.efset.org/ 

Compreensão Oral: Palestras e 
Aulas  
 

B1 • Comprovante B1 do TOEFL ITP (score de 460 
a 542), TOEFL IbT ou IELTS que indiquem 
nível B1 

• Comprovante de curso feito no MEO 4 ou 5  

• Resultado de prova online gratuita de nível 
B1 do Cambridge English (captura de tela) 

https://www.cambridgeenglish.org/br/test-your-english/
https://www.cambridgeenglish.org/br/test-your-english/
https://www.efset.org/
https://www.cambridgeenglish.org/br/test-your-english/
https://www.cambridgeenglish.org/br/test-your-english/
https://www.efset.org/
https://www.cambridgeenglish.org/br/test-your-english/
https://www.cambridgeenglish.org/br/test-your-english/
https://www.efset.org/


 

https://www.cambridgeenglish.org/br/test-
your-english/ 

• Resultado de prova online gratuita de nível 
B1 do EF Standard English Test (captura de 
tela) 
https://www.efset.org/ 

 

Idioma: ITALIANO 

CURSO NÍVEL COMPROVANTE 

PREPARATÓRIO PARA PROFICIÊNCIA 
LINGUÍSTICA 

Iniciantes Não é necessário comprovante de 
proficiência, mas sim a declaração do 
orientador na qual conste a necessidade 
da proficiência para pesquisa e/ou 
mobilidade acadêmicas 

 

Idioma: PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS 

 

CURSO NÍVEL COMPROVANTE 

ASPECTOS DA CULTURA BRASILEIRA  
 

Iniciantes 
A1 

Não é necessário comprovante de 
proficiência. 

ACOLHIMENTO EM PORTUGUÊS PARA 
ESTRANGEIROS: CONHECENDO OS 
ESPAÇOS DA UNIVERSIDADE 

Iniciantes 
A1 

Não é necessário comprovante de 
proficiência. 

 

 

 

  

https://www.cambridgeenglish.org/br/test-your-english/
https://www.cambridgeenglish.org/br/test-your-english/
https://www.efset.org/


 

ANEXO III 

TABELA - INFORMAÇÕES SOBRE OS CURSOS 

Todos os horários são indicados conforme horário de Brasília. 

IDIOMA: ALEMÃO 

CURSO: Alemão para fins académicos – Modul III: Im Hochschulkontext 

kommunizieren – B1 - 16H 

CÓDIGO DA 

TURMA 

DIA DA SEMANA HORÁRIO 

(Início-término) 

Reserva de vaga 

 

Nível de 

Proficiência  

ALE2416 SEG e QUA  16:00 – 18:00 Não B1 

 

IDIOMA: ESPANHOL 

 
CURSO:  COMPETÊNCIAS INTERCULTURAIS EM CONTEXTO ACADÊMICO DE LÍNGUA ESPANHOLA – A2 - 

32H 

 

CÓDIGO DA 

TURMA 

DIA DA SEMANA HORÁRIO 

(Início-término) 

Reserva de vaga 

 

Nível de 

Proficiência  

ESP2614 SEG e SEX 14:00 – 16:00 Não A2 

ESP3510 TER e QUI 10:00 – 12:00 Não A2 

ESP3519 TER e QUI 19:00 – 21:00 Sim - UEFS A2 

ESP4618 QUA e SEX 18:00 – 20:00  Não A2 

ESP4619_A QUA e SEX 19:00 – 21:00 Sim - UEFS A2 

ESP4619_B QUA e SEX 19:00 – 21:00 Sim - UEFS A2 

ESP7830 SÁB 08:30 – 12:30 Sim – UEFS A2 

 

CURSO: ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO ORAL DE PÔSTER CIENTÍFICO EM ESPANHOL – B1 - 32H 

 

CÓDIGO DA 

TURMA 

DIA DA SEMANA HORÁRIO 

(Início-término) 

Reserva de vaga 

 

Nível de 

Proficiência  

ESP3512 TER e QUI 12:00 – 14:00 Sim – UFSCar B1 

ESP3514 TER e QUI 14:00 – 16:00 Sim – UFRPE B1 

 

CURSO – EXAMES DE PROFICIÊNCIA EM ESPANHOL – FAMILIARIZAÇÃO – A2 - 16H 

 

CÓDIGO DA 

TURMA 

DIA DA SEMANA HORÁRIO 

(Início-término) 

Reserva de vaga 

 

Nível de 

Proficiência  

ESP3518 TER e QUI 18:00 – 20:00 Não  A2 

  



 

 

IDIOMA: FRANCÊS 

CURSO:  INTRODUÇÃO À MOBILIDADE ACADÊMICA EM PAÍS DE LÍNGUA FRANCESA – A1- 32H 

 

CÓDIGO DA 

TURMA 

DIA DA SEMANA HORÁRIO 

(Início-término) 

Reserva de vaga 

 

Nível de 

Proficiência  

FRA3515 TER e QUI 15:00 – 17:00 Sim - UFG Iniciante 

FRA351930 TER e QUI  19:30 – 21:30 Sim – UEFS Iniciante 

 
CURSO: CHEGANDO NA UNIVERSIDADE: PRIMEIRAS INTERAÇÕES EM LÍNGUA FRANCESA – A2 - 16H 

CÓDIGO DA 

TURMA 

DIA DA SEMANA HORÁRIO 

(Início-término) 

Reserva de vaga 

 

Nível de 

Proficiência 

exigido 

FRA2410 SEG e QUA  10:00 – 12:00 Sim – UFV A2 

FRA3514 TER e QUI 14:00 – 16:00 Sim - UFCG A2 

 

CURSO: FRANCÊS PARA ENGENHARIA – APRESENTAÇÃO DE SEMINÁRIOS (EXPOSÉS) – B1 – 16H 

CÓDIGO DA 

TURMA 

DIA DA SEMANA HORÁRIO 

(Início-término) 

Reserva de vaga 

 

Nível de 

Proficiência 

exigido 

FRA615 SEX 15:00 – 19:00 Sim - USP B1 

 

 

IDIOMA: INGLÊS 

 

CURSO:  COMPREENSÃO ESCRITA ESTRATÉGIAS – A2 - 32H 

 

CÓDIGO DA 

TURMA 

DIA DA SEMANA HORÁRIO 

(Início-término) 

Reserva de vaga 

 

Nível de 

Proficiência 

exigido 

ING2410 SEG e QUA 10:00 – 12:00 Sim - UFPI A2 

ING3510 TER e QUI  10:00 – 12:00 Sim - FURG A2 

ING351430 TER e QUI 14:30 – 16:30 Sim - UFG A2 

ING3519_A TER e QUI  19:00 – 21:00 Sim - UEFS A2 

ING3519_B TER e QUI  19:00 -21:00 Sim - FURG A2 

ING461530 QUA e SEX  15:30 - 17:30 Sim - UFCG A2 

 

  



 

CURSO: PRODUÇÃO ESCRITA ABSTRACTS – B1 - 32H 

 

CÓDIGO DA 

TURMA 

DIA DA SEMANA HORÁRIO 

(Início-término) 

Reserva de vaga 

 

Nível de 

Proficiência  

ING5619 QUI e SEX  19:00 - 21:00 Sim - UFCG B1 

 

CURSO: COMPREENSÃO ESCRITA: ARTIGOS – B1 - 16H 

 

CÓDIGO DA 

TURMA 

DIA DA SEMANA HORÁRIO 

(Início-término) 

Reserva de vaga 

 

Nível de 

Proficiência  

ING241430 SEG e QUA  14:30 – 16:30 Sim - UFG B1 

 

CURSO: COMPREENSÃO ORAL: PALESTRAS E AULAS – B1 - 16H 

 

CÓDIGO DA 

TURMA 

DIA DA SEMANA HORÁRIO 

(Início-término) 

Reserva de vaga 

 

Nível de 

Proficiência  

ING2417_A SEG e QUA  17:00 – 19:00 Sim - UFG B1 

 

 

CURSO: COMPREENSÃO ORAL - ESTRATÉGIAS – A2 - 16H 

 

CÓDIGO DA 

TURMA 

DIA DA SEMANA HORÁRIO 

(Início-término) 

Reserva de vaga 

 

Nível de 

Proficiência  

ING2417_B SEG e QUA   17:00 – 19:00 Sim - Unimontes A2 

ING3517 TER e QUI  17:00 – 19:00 Sim - UFG A2 

ING4617 QUA e SEX  17:00 – 19:00 Sim - UFTM A2 

ING7830 SAB 8:30 – 12:30 Sim - UEFS A2 

 

IDIOMA:  ITALIANO 

 

CURSO:  PREPARATÓRIO PARA PROFICIÊNCIA LINGUÍSTICA – A1 – 32H 

 

CÓDIGO DA 

TURMA 

DIA DA SEMANA HORÁRIO 

(Início-término) 

Reserva de vaga 

 

Nível de 

Proficiência 

ITA3515 TER e QUI 15:00 – 17:00 não Iniciante 

ITA3517 TER e QUI 17:00 – 19:00 não Iniciante 

 

  



 

 

IDIOMA:  PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS 

 

CURSO:  ASPECTOS DA CULTURA BRASILEIRA - A1 - 32H 

 

CÓDIGO DA 

TURMA 

DIA DA SEMANA HORÁRIO 

(Início-término) 

Reserva de vaga 

(sim/não) 

Nível de 

Proficiência 

POR2310 SEG e TER   10:00 - 12:00 

 

Sim - UFFS Iniciante 

POR2416_Aa SEG e QUA 16:00 – 18:00 não Iniciante 

POR2416_Ba SEG e QUA 16:00 18:00 Sim - UFSCar Iniciante 

POR2417 SEG e QUA 17:00 – 19:00 não Iniciante 

POR3516 TER e QUI 16:00 – 18:00 não Iniciante 

POR3517 TER e QUI 17:00 – 19:00 Sim - UFSCar Iniciante 

POR468 QUA e SEX 8:00 – 10:00 Sim - UEFS Iniciante 

POR4620 QUA e SEX 20:00 – 22:00 Sim - UEFS  Iniciante 

 

CURSO: ACOLHIMENTO EM PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS: CONHECENDO OS ESPAÇOS DA 

UNIVERSIDADE - A1 - 32H 

CÓDIGO DA 

TURMA 

DIA DA SEMANA HORÁRIO 

(Início-término) 

Reserva de vaga 

(sim/não) 

Nível de 

Proficiência 

POR2414 SEG e QUA 14:00 – 16:00 Sim - FURG Iniciante 

POR2416_Cb SEG e QUA 16:00 – 18:00 não Iniciante 

POR3414 TER e QUA 14:00 – 16:00 sim - UFFS Iniciante  

POR3614 TER e SEX 14:00 – 16:00 não Iniciante 

POR4619 QUA e SEX 19:00 – 21:00 Sim - UEFS Iniciante 

 


