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EDITAL N° 03/ 2022 DO EXAME DE PROFICIÊNCIA ONLINE DO CENTRO DE CIÊNCIAS 

HUMANAS E LETRAS – CCHL – UESPI 

 

O Centro de Ciências Humanas e Letras – CCHL da Universidade Estadual do Piauí 

(UESPI) do Campus “Poeta Torquato Neto” – Teresina / PI, no uso de suas atribuições 

legais, e considerando o que determina a Resolução n° 007/2012 do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão - CEPEX, que dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de 

atestado de aprovação em Exame de Proficiência para matrícula nos Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu (Mestrado) no âmbito da UESPI e a nível de 

(Mestrado/Doutorado) de outras IES, por meio deste Edital torna pública a abertura de 

inscrições ONLINE ao Exame de Proficiência ONLINE em Língua Estrangeira, e 

estabelece as seguintes normas: 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1. O Exame de Proficiência ONLINE em Língua Estrangeira da UESPI será executado 

pelo Centro de Ciências Humanas e Letras a través da Comissão Organizadora do 

Exame. 

1.2 O exame estará aberto aos que desejarem obter Atestado de Proficiência  de  

Leitura em Língua Estrangeira, expedido pela UESPI. 

1.3 O Exame de Proficiência ONLINE em Língua Estrangeira constará de prova escrita 

discursiva nos idiomas Inglês e Espanhol, segundo seja a opção da língua estrangeira 

escolhida pelo candidato. O Exame de Proficiência ONLINE em Língua Estrangeira (dos 

candidatos) será regido por este Edital, seus Anexos, Editais Complementares e 

posteriores retificações, caso existam, e sua execução caberá ao Centro de Ciências 

Humanas e Letras - CCHL. 

1.4 Cabe ao candidato certificar-se, junto ao Programa de Pós-Graduação desta IES ou 

de qualquer outra Instituição de Ensino, no qual pretenda ingressar, se o Exame de 

Proficiência em Língua Estrangeira ONLINE, realizado pela UESPI, será aceito no 

Processo Seletivo daquele Programa.



2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 
2.1 Poderão inscrever-se no exame, candidatos que pretendem obter a Declaração de 

Proficiência em Língua Estrangeira, emitido pela UESPI. 

2.2. O exame de proficiência visa a: 

 
2.2.1. Avaliar a capacidade de compreensão e leitura em língua estrangeira moderna 

(Inglês e Espanhol) do candidato, com vistas ao bom cumprimento das atividades de 

aprendizagem e pesquisa no âmbito dos cursos de mestrado e/ou doutorado. 

2.1.3. O Exame de Proficiência constará de Prova Escrita, de caráter eliminatório, em  

uma única etapa. 

2.1.4. A divulgação de todas as Atividades que constam no Cronograma deste Edital 

(Anexo I) serão disponibilizadas pela internet, no sitio www.uespi.br. 

2.1.5. É de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção de todas as informações 

referentes ao processo de Exame de Proficiência ONLINE em Língua Estrangeira. 

2.1.6. Não será aceita a entrega adicional de documentos, bem como, após a entrega 

destes, retirar ou encaminhar documentação complementar. 

 
2.2. Ao Exame de Proficiência em Língua Estrangeira poderão inscrever-se: 

 
2.2.1. Alunos já inscritos em cursos de pós-graduação stricto sensu desde que 

apresentem Declaração comprovatória da referida Inscrição ; 

2.2.2. Candidatos que pretendem ingressar em cursos de pós-graduação strictu 

sensu, desde que apresentem Certidão ou Diploma com Histórico escolar que comprove a 

conclusão do Curso de graduação; 

2.2.3. Alunos que estejam cursando o último Bloco/Período do Curso de Graduação 

desde que apresentem Declaração e Histórico escolar. 

 

3. PROCEDIMENTOS PARA EFETUAR A INSCRIÇÃO: 

 
3.1.  O candidato realizará a sua inscrição on-line, acessando o link 

 que estará disponível do 20/12/2022 a partir das 08:00h até o dia 

15/01/2023 as 23:59h. Cabe ressaltar que como o Exame online acontece em horários 

diferentes (espanhol pela manhã e inglês pela tarde) o candidato pode fazer a sua inscrição 

para as duas línguas, podendo realizar as 02 inscrições com o mesmo e-mail, e, por tanto 

com 01 pagamento da taxa de inscrição para cada língua escolhida.       

http://bit.ly/3Vbk1Dn

http://www.uespi.br/


3.2. No ato da Inscrição o(a) candidato(a) deverá anexar a seguinte 

documentação (ARQUIVO ÚNICO): 

I Diploma e Histórico Escolar ou Certidão/Declaração de Conclusão de Curso ou 

Declaração e Histórico Escolar para quem está cursando o último Bloco/Período do Curso 

de Graduação; 

II - Cópia do Registro de Identidade (RG) ou Carteira de Habilitação ou de Trabalho e 

Previdência Social com foto; 

III - Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

IV- Comprovante do pagamento da taxa de inscrição (Professor ou Servidor desta IES 

isento). 

3.2.1.O pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$80,00 (oitenta reais), para cada 

Exame de Proficiência, deverá ser depositado na Conta Corrente n° 7286-9, Agência n° 

3.791-5, Banco do Brasil; da Fundação Universidade Estadual do Piauí – FUESPI, devendo 

o comprovante ser encaminhado em Anexo no Formulário de Inscrição. 

3.2.2. Somente será aceito depósito nominal ou transferência entre contas do próprio 

candidato para conta da FUESPI (NÃO será aceito depósito em envelope). 

3.2.3. O Centro de Ciências Humanas e Letras não se responsabiliza por Depósito 

feito em envelope pelo Candidato.  

3.2.4. Não haverá devolução do valor pago no ato da inscrição, salvo no caso de 

cancelamento da prova pela UESPI. 

3.3. A inscrição do candidato implicará na aceitação total e incondicional das 

disposições e instruções constantes neste Edital. 

 

4. DA APLICAÇÃO DA PROVA ONLINE 

 
4.1. O Exame de Proficiência ONLINE em Língua Estrangeira constará de uma prova 

escrita de língua sob método instrumental, isto é, prova cuja finalidade é avaliar a 

competência de leitura e habilidades de compreensão e interpretação de textos por parte 

do candidato, no(s) idioma(s) pretendido(s).  

4.2. PROVA ONLINE -Dada a demanda de candidatos e a necessidade de apresentação 

de Declaração de Exame de Proficiência para ingresso aos Programas de Mestrado e/ou 

Doutorado este Exame será realizado de modo virtual, conforme as seguintes orientações: 

 

a) O CCHL não se responsabilizara por problemas técnicos pessoais do candidato. 

Mas, se houver falta de energia no local físico de realização da prova ou problema 

de conexão de internet, o candidato, mediante comprovação documental do fato, 



poderá solicitar uma nova prova. Esta solicitação será analisada pelo CCHL, 

podendo ser deferida ou não. No caso de deferimento, será agendado outro dia e 

horário para a aplicação de nova prova; 

b) No momento da prova, o candidato deverá acessar um computador com webcam; 

c) O link para acesso a sala virtual será enviado por meio do e-mail informado 

pelo candidato na inscrição, até 1(um) dia antes da prova; 

d) É importante para o Candidato verificar se o link chegou na Caixa de Entrada 

ou ainda no Spam de seu e-mail  

e) O candidato deverá estar logado apenas no seu e-mail informado no ato da 

inscrição e acessar a sala virtual mediante o link encaminhado; 

f) O candidato deverá entrar na sala virtual, no mínimo, com 30 minutos de 

antecedência do horário da prova, para que o fiscal possa conferir seu documento 

com foto e registrar sua presença; 

g) Não será permitido acesso à sala virtual depois do horário estabelecido para o 

início da Prova online (8:30h espanhol / 14:30 inglês). 

h) Ao acessar a sala virtual, o candidato deverá manter a webcam aberta; 

i) A prova será desconsiderada para avaliação e para a atribuição de nota caso o 

candidato desligue a sua câmara, ou saia da frente do computador, durante a sua 

realização; 

j) O link e login e senha de acesso à prova serão disponibilizados até 5 min 

antes do início da prova, pelo chat da sala virtual google-meet; 

k) A prova ficará disponível e habilitada para respostas apenas no dia e horário 

estabelecidos neste edital para sua realização; 

l) O tempo de duração da prova é de duas horas e trinta minutos. Finalizado este 

período, o sistema não aceitará mais respostas; 

m) Para realizar a prova, o candidato deverá escolher um local silencioso e sem 

circulação de outras pessoas; 

n) Não será aceita outra pessoa junto ao candidato no momento da prova; 

o) O candidato não poderá se ausentar do local onde se encontra, ou seja, não 

poderá sair da frente do computador, durante a realização da prova; 

p) No momento da prova não será permitido acessar e-mails ou outros sites e janelas; 

q) A sala virtual será fiscalizada do início ao término da prova e será gravada; 

r) As ações realizadas no ambiente virtual, para a realização da prova, também serão 

registradas. 

 

4.3. O Exame de Proficiência constará de: 

 
4.4. Um texto para interpretação sobre o qual serão formuladas 05 questões que 

deverão ser respondidas em Língua Portuguesa.  

4.5. As questões serão elaboradas para que o candidato mobilize diferentes aspectos 

de sua competência de leitura e diferentes procedimentos de compreensão e de 

interpretação em relação ao texto. 

4.6. O candidato será avaliado em sua prática de leitura, demonstrando ter conhecimento 

do uso da língua em sua modalidade escrita para compreender o texto. 



4.7. A escala de nota é de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 

4.8. Cada questão terá o valor de 02 (dois) pontos. Em caso de alguma questão ser 

anulada será feita a redistribuição dos pontos do valor da questão entre as demais 

questões.  

 

5. DA APLICAÇÃO DA PROVA 

 
5.1. A prova será realizada mediante Google Formulário e fiscalizada via Google Meet, 

conforme o dia e horário citados no Cronograma (Anexo I). 

5.2. Não será permitida a entrada de candidatos à sala virtual após o horário de inicio da 

prova (Língua Espanhola : 8:30h / Língua Inglesa: 14:30h). 

5.3. Os candidatos devem apresentar ao ingresso na sala virtual um documento de 
identidade com foto. 

5.4. Uma vez na Sala virtual, 5 minutos antes da iniciação do Exame será disponibilizado 
no chat da Sala o link do Google Formulário onde estará  disponível a Prova.   

 
5.5. A duração da prova será de 2 horas e 30 minutos, a saber: 

Língua espanhola: 8h e 30min - 11h- Horário do Piauí. 

Língua inglesa: 14:30  - 17:00h – Horário do Piauí  

5.6. Será facultado ao candidato o uso individual de dicionário bilingue impresso. O 

candidato não poderá utilizar resumos, gramáticas, anotações e quaisquer outros materiais 

durante a realização da prova escrita. 

 

6. DOS RESULTADOS 

 
6.1. Serão atribuídos os  resultados  P  (para  proficiente  ou  aprovado)  e  NP  (para não 

proficiente ou reprovado). 

6.1.1. O resultado P indica que o candidato alcançou nota igual ou superior a 7,0 (sete). 
 
6.1.2. O resultado NP indica que o candidato não alcançou a nota mínima 7,0 (sete). 
 
6.2. A escala de nota é de 0 (zero) a 10,0 (dez). 
6.3. Os candidatos serão ordenados de acordo com a ordem alfabética e com a língua 

escolhida para realização da prova. 

 

7. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 
7.1. É de competência exclusiva do Centro de Ciências Humanas e Letras - CCHL, a 

divulgação do resultado do Exame de Proficiência em Língua Estrangeira no sitio da 



UESPI: www.uespi.br. 

7.2. O CCHL publicará, no dia 10/02/2023, o resultado do Exame, por meio de uma 

listagem contendo o nome de todos os candidatos inscritos, separados pela língua optada 

para realizar o Exame, em ordem alfabética. 

 

8. DOS RECURSOS 

 
8.1.  No procedimento de recurso será aceito apenas um recurso para cada candidato 

em relação a prova realizada, podendo abranger uma ou mais de uma questão;  

8.2.  O candidato deverá encaminhar Interposição de Recurso no dia 10/02/2023 ao 

Centro de Ciências Humanas e Letras – Banca de Aplicação deste Exame ao e-

mail exproficiencia@gmail.com. O Resultado da interposição de Recurso será 

encaminhado via e-mail para o requerente no dia 13/02/2023. 

9. DA EMISSÃO DO ATESTADO DE PROFICIÊNCIA 

9.1. O Centro de Ciências Humanas e Letras- CCHL não emite certificados de 

proficiência em Língua Estrangeira porque a IES tem um acordo de Cooperação com o 

Instituto Cervantes , o qual funciona como Centro de Exames DELE e Espanhol – DELE 

cujo Diploma– Nível Básico, emitido pelo Instituto Cervantes é aceito no Brasil e no 

Exterior como exame de proficiência para ingresso na pós – graduação strictu sensu bem 

como é aplicador do Exame Toofle que emite  Certificados em língua inglesa. Tanto no 

Exame DELE como no Toofle, o Exame é específico e avalia as 05 competências 

comunicativas. 

9.2. A prova em questão aplicada pelo CCHL avaliará habilidades muito específicas 

(particularmente a habilidade de compreensão e interpretação de textos), com o propósito 

de ingresso em programas de pós-graduação. 

9.3. O Centro de Ciências Humanas e Letras - CCHL emitirá DECLARAÇÃO 

informando o resultado final relativo ao candidato solicitante sobre o Exame de 

Proficiência em Língua Estrangeira Moderna (Inglês e Espanhol) . 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
10.1. É  de  inteira  responsabilidade  do  candidato  acompanhar  a  divulgação  de 

todos os atos, Editais complementares e comunicados referentes a este Edital, seja nos 

locais de divulgação deste edital ou através do sitio da UESPI (Universidade Estadual do 

Piauí) 

http://www.uespi.br/
mailto:exproficiencia@gmail.com


10.2. O prazo de validade deste Edital será somente para este Exame, não podendo ser 

prorrogado. 

10.3. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Centro de Ciências Humanas e 

Letras- CCHL e pela Comissão Avaliadora deste Exame. 

Teresina, 19 de dezembro de 2022 

 
 

 
Prof. Omar Mario Albornoz 

Matrícula 170616-X 

 Diretor do CCHL- UESPI 

 

 

ANEXO I 

 

Nº ATIVIDADES DATAS 

01 Abertura e divulgação do Edital (no site www.uespi.br) 19/12/2022 

02 Períodos das inscrições no link http://bit.Iy/3Vbk1Dn 

 (Anexar Documentação exigida em Arquivo único) 

20/12 a partir das 8:00h. Até 
23/12/2022,   retornando 

02/01/2023 Até 15/01/2023 

03 Homologação das inscrições (no site www.uespi.br) 25/01/2023 

04 Envio do link de acesso a sala virtual Googlemeet 
(pelo e-mail cadastrado) 

01/02/2023 

05 Aplicação da Prova ONLINE (Ingressar ½ hora antes 
do início da Prova) 

03/02/2023 

Língua espanhola: 8:30 – 
11:00h 

Língua inglesa: 14:30 a 17h 

06 Divulgação do resultado final (no site www.uespi.br ) 10/02/2023 

07 Interposição de Recursos (para o e-mail 
direcao@cchl.uespi.br  

10/02/2023 

08 Resultado de Interposição de Recursos (encaminhado 
ao e-mail do Candidato) 

13/02/2023 

09 Envio de Declarações de Proficiente via e-mail 

(importante verificar o spam) 

17/02/2023 

 

 

 

http://www.uespi.br/
https://bittylink.com/f4b
http://www.uespi.br/
http://www.uespi.br/
mailto:direcao@cchl.uespi.br


ANEXO II 

Sugestões para a realização da prova on-line do CCHL  

 Antes do dia da prova:  

1. Teste seu computador, sua webcam e seu acesso à Internet. Verifique se está tudo funcionando 

corretamente.  

2. Teste sua entrada na sala virtual para poder ir se familiarizando com o ambiente do Google Meet  

3. Separe seu dicionário bilingue IMPRESSO. Apenas ele está autorizado para consultas durante a 

prova. 4.  

4. Caso tenha dúvidas, entre em contato com o CCHL, pelo e-mail direcao@cchl.uespi.br  

 No dia da prova:  

1. Escolha um local silencioso, arejado, devidamente iluminado e sem circulação de outras pessoas 

para a realização da prova. 

 2. Deixe água potável por perto e, também, algo para comer caso sinta necessidade.  

3. Vá ao banheiro antes, para não sentir necessidade durante a prova, pois não está permitido se 

ausentar do local da prova (sair da frente do computador) durante sua realização.  

4. Não se esqueça do seu dicionário IMPRESSO, pois apenas ele está autorizado para consultas. 

5. Esteja, também, com seu documento de identificação com foto, bem como o número do seu CPF 

por perto. Eles serão solicitados para fazermos sua identificação na sala virtual e para seu acesso à 

prova.  

6. Caso esteja utilizando notebook, deixe-o ligado na energia elétrica para evitar que acabe a 

bateria durante a realização da prova.  

7. Acesse o link de google meet informado via e-mail e, depois, entre na sala virtual (ao 

menos 30 minutos antes da realização da Prova) 

8. Ao acessar a sala virtual, ajuste a sua câmera para que você esteja bem focado.  

9. Uma vez informado o link da Prova pelo chat do Google meet, acesse  sua Prova.  

10. Lembre-se de que a prova ficará disponível por 2 (duas) horas e trinta (30) minutos. Após esse 

período, não é possível responder mais nenhuma pergunta. Portanto, é importante que você se 

organize para realizar seu exame no tempo estabelecido.  

11. Respire fundo, acalme-se e comece sua prova.  

Boa prova! 




