UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO, LINGUAGENS E
CULTURA – PPGCLC
CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS

EDITAL Nº. 21/2021 PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
ON-LINE
A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da Universidade da Amazônia
(UNAMA), em conjunto com o Programa de Pós-Graduação em Comunicação,
Linguagens e Cultura (PPGCLC) e o Curso de Licenciatura em Letras da Universidade
da Amazônia (UNAMA) no uso de suas atribuições legais torna pública a abertura de
inscrição ao Exame de Proficiência em Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol), a ser
realizada de forma on-line entre os dias 22 de setembro e 21 de outubro de 2021.
1. DAS ORIENTAÇÕES GERAIS
1.1. O Exame de Proficiência em Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol) – formato online – está sob coordenação do Prof. Dr. Edgar Monteiro Chagas Junior do Programa de
Pós-Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura (PPGCLC) e da Profa. Dra.
Terezinha de Jesus Rodrigues Barbagelata do curso de Licenciatura em Letras da
Universidade da Amazônia.
1.2. Este edital destina-se a todos(as) os interessados(as) em ingressar na pós-graduação,
ou que não foram aprovados em provas de línguas estrangeiras anteriores ou não tiveram
comprovação de proficiência aprovada por comissão constituída pelos colegiados do
curso das IES do Brasil ou do exterior.
1.3. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá verificar junto ao Programa de PósGraduação ou qualquer outra Instituição de Ensino Superior (IES), de âmbito interno ou
externo à Universidade da Amazônia (UNAMA) se o Exame de Proficiência em Língua
Estrangeira (Espanhola ou Inglesa) será aceito no processo seletivo daquele Programa ou
IES.
1.4. Todo o processo será realizado de forma virtual conforme orientações contidas neste
edital.
2. DAS INSCRIÇÕES PARA AS PROVAS
2.1. As inscrições deverão ser feitas através de preenchimento do “Formulário de
inscrição
para
prova
de
Língua
Estrangeira”
(disponível
em:
http://gg.gg/InscricaoProficienciaPPGCLC), upload de documentos exigidos e do
comprovante de pagamento entre os dias 22 de setembro e 21 de outubro de 2021. A
ausência do comprovante de pagamento, desclassificará o candidato. Ressalta-se que
serão ofertadas 100 vagas para o Exame em Língua Espanhola e 100 vagas para o Exame
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em Língua Inglesa. Sendo essa demanda atendida, a Plataforma Google Forms será
impedida de novas inscrições.
2.2. Não serão aceitas inscrições fora do período indicado neste edital.
2.3. O(a) candidato(a) é o total responsável pela veracidade das informações inseridas no
formulário de inscrição. Em caso de detecção por parte da comissão organizadora de
inconsistências, o(a) candidato(a) será desclassificado.
2.4. A Universidade da Amazônia (UNAMA) é isenta de qualquer responsabilidade
quanto à problemas que porventura vierem a ocorrer na transmissão de dados da inscrição
e anexação de documentos por inconsistências de internet.
2.5. Taxas: aos candidatos, será cobrado o valor de R$80,00 (oitenta reais) para cada
idioma e R$160,00 (cento e sessenta reais) para os dois idiomas.
2.6. Para o pagamento da taxa do Exame de Proficiência em Língua Estrangeira OnLine: http://gg.gg/ProficienciaEspanhol e http://gg.gg/ProficienciaIngles.
2.7. O pagamento do valor da taxa de inscrição não configura como efetivação da
inscrição. É necessário que o candidato preencha os dados na Plataforma Google Forms
indicada e faça o upload (inserção) dos documentos requeridos.
2.8. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese
alguma.
3. DO PEDIDO DE DISPENSA
3.1. O pedido de dispensa dos Exames de Proficiência deverá ser feito através do e-mail
katiaregina.silva@unama.br com o título “Pedido de dispensa de exame de Proficiência”,
durante o período de inscrição neste edital, somente para alunos matriculados nos
Programas de Pós-Graduação desta IES.
3.2. Serão considerados comprovantes de proficiência emitidos por meio de certificações
nacional e internacionalmente reconhecidas (ver item 3.3), assim como declarações de
aprovação em exames de língua estrangeira de processos seletivos em programa de pósgraduação reconhecidos pela CAPES, bem como de exames de proficiência oferecidos
por Instituições Federais de Educação Superior.
Para dispensa do exame de proficiência, serão considerados comprovantes os seguintes
exames: Para Língua Inglesa, TOEFL – Test of English as a Foreing Language; TOEIC
– Test of English for International Communication; CAMBRIDGE – First Certificate in
English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE) e Certificate of Proficiency in
English (CPE); IELTS – International English Language Testing System; ECPE –
Michigan: Examination for the Certificate of Proficiency in English; BEC – Cambridge
Business English Certificate; GMAT – Graduate Management Admission Test. Para
Língua Espanhola, DELE – Diploma de Español como Lengua Extranjera.
3.4 Os certificados de Suficiência ou Proficiência em Línguas Estrangeiras fornecidos por
universidades brasileiras ou estrangeiras terão validade de 3 (três) anos válidos até a data
de inscrição nos exames.
3.5 Serão considerados comprovantes de proficiência diplomas de formação em nível
superior nos cursos de Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Inglesa e/ou
em Língua Espanhola, válidos em território nacional.
3.6 As solicitações de isenção e os casos para os quais este edital é omisso serão
analisadas por comissão constituída pelos Colegiados dos cursos de Mestrado e
Doutorado da Universidade da Amazônia (UNAMA).
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3.7 O resultado com a listagem de pedidos de isenção aprovados será divulgado na página
do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura (PPGCLC) da
UNAMA: https://stricto.unama.br/pt-br/curso/doutorado-em-comunicacao-linguagense-cultura.
4. DA REALIZAÇÃO DA PROVA
4.1 A prova de Língua Inglesa será realizada no dia 23 de outubro de 2021, com início às
8 horas e término às 12 horas.
4.2 A prova de Língua Espanhola será realizada no dia 23 de outubro de 2021, com início
às 14 horas e término às 18 horas.
4.3 Só será permitido o ingresso na plataforma Blackboard e Google Forms até 20 (vinte)
minutos do início do período de prova, desde que nenhum outro candidato tenha
concluído a prova e deixado a sala de reunião virtual. Os 20 (vinte) minutos serão
descontados do tempo regulamentar da prova.
4.4 As provas serão elaboradas e corrigidas por docentes do Curso de Licenciatura em
Letras da Universidade da Amazônia (UNAMA).
4.5 Em caso de questões discursivas, as respostas às questões da prova devem ser
redigidas em Língua Portuguesa.
4.6 As provas serão realizadas por meio das plataformas Blackboard e Google Forms. O
link será enviado ao e-mail dos inscritos na véspera de cada exame com todas as
instruções necessárias para a realização do(s) exame(s).
4.7 Não caberá recurso ou pedido de revisão de notas das provas de proficiência.
5. DA AVALIAÇÃO DA PROVA
5.1 A prova valerá 10 (dez) pontos.
5.2 O candidato que obtiver, no mínimo, nota 6,0 (seis) será considerado aprovado e
apto a receber o certificado.
6. DO CRONOGRAMA
ETAPA

Publicação do Edital

Inscrições
Solicitação de
dispensa
Realização da prova

LOCAL
Página eletrônica do Programa de PósGraduação em Comunicação,
Linguagens e Cultura (PPGCLC)
https://stricto.unama.br/ptbr/curso/doutorado-em-comunicacaolinguagens-e-cultura
Formulário eletrônico:
http://gg.gg/inscricaoproficienciappgclc
E-mail: katiaregina.silva@unama.br
Plataforma Blackboard

PERÍODO

22/09/2021

22/09 a 21/10/2021
22/03 a 21/10/2021
23/10/2021- (inglês)
08h às 12h
23/10/2021 - (espanhol)
14h às 18h
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Divulgação do
resultado dos exames
de proficiência

Página eletrônica do Programa de PósGraduação em Comunicação,
Linguagens e Cultura (PPGCLC)
https://stricto.unama.br/ptbr/curso/doutorado-em-comunicacaolinguagens-e-cultura

Até 30/10/2021

7. DOS RESULTADOS E ENTREGA DE DECLARAÇÕES
6.1 Os resultados dos exames de proficiência serão divulgados na Página eletrônica do
Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura (PPGCLC) da
Universidade da Amazônia (UNAMA) até 30 de outubro de 2021.
6.2 Os certificados serão enviados para o e-mail informado no Formulário de inscrição
para prova de língua estrangeira.
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos,
enquanto não consumada a realização do Exame, circunstância que será mencionada, em
comunicado veiculado, no site do Programa de Pós-Graduação em Comunicação,
Linguagens e Cultura (PPGCLC), após aprovação do Conselho do referido PPG e da
Coordenação dele.
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