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EDITAL Nº 008/2021 

 

EXAME DE PROFICIÊNCIA INGLÊS E ESPANHOL PARA CURSOS DE MESTRADO E 

DOUTORADO, NO FORMATO ONLINE 

 

O Vice-Reitor da Universidade La Salle – Unilasalle, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
torna pública a abertura das inscrições para os Exames de Proficiência em Inglês e em Espanhol, 
na modalidade online para os alunos ou interessados dos cursos de Mestrado e de Doutorado, nos 
seguintes termos: 

I – DO OBJETO  

Os Exames de Proficiência de que tratam este Edital destinam-se, especificamente, a avaliar 
habilidades de leitura e compreensão de textos escritos em Língua Inglesa ou Espanhola, mediante 
a aferição dos seguintes requisitos:  

a) Compreensão global do texto e do tema em questão;  
b) Compreensão de detalhes do texto e/ou de informações específicas; 
c) Reconhecimento da estrutura retórica do texto e dos mecanismos usados pelo autor na exposição 
das ideias;  
d) Reconhecimento de referentes textuais e gramaticais que possibilitem a compreensão de 
estruturas frasais; 
e) Compreensão de palavras contextualizadas.  

II – DAS CONSTITUIÇÃO DA PROVA E DAS AVALIAÇÕES  

a) As provas constituem-se de um texto cada uma. O texto aborda temas de cunho geral ou 
específico. As questões são elaboradas de maneira que permitam avaliar habilidades de leitura e 
compreensão no idioma selecionado. Para cada texto são formuladas 10 (dez) questões em língua 
estrangeira, de múltipla escolha e/ou dissertativas. As alternativas poderão estar em língua 
portuguesa ou estrangeira, dependendo do contexto.  
 

b) Os resultados são expressos, somente, em “Proficiente” e “Não Proficiente”, avaliados em notas 
compreendidas entre 7 (sete) e 10 (dez), sendo 7 (sete) o grau mínimo para aprovação. O candidato 
que não atingir o mínimo de 7 (sete) será considerado “Não Proficiente”. 
 
c) Em cada edição de prova, poderá haver mais de um modelo de prova a ser aplicado, respeitados 
os mesmos requisitos em cada uma delas, sendo distribuídas de forma aleatória entre os candidatos. 
  
Parágrafo Único. Para as questões objetivas, as alternativas poderão estar em língua portuguesa 
ou estrangeira, conforme idioma selecionado. Quando dissertativas, as respostas deverão estar em 
língua portuguesa.  

III - DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO E MATRÍCULA 

 

a) As inscrições para os cursos preparatórios poderão ser realizadas até o dia 05 de março de 2021.  
b) No ato da inscrição, deverá ser selecionado o idioma para o qual se deseja a proficiência, 
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considerando as opções inglês e/ou espanhol. 
c) Aqueles que desejarem, poderão realizar ambas as provas, para isso deverão fazer duas 
inscrições distintas. 
d) Juntamente com a prova de proficiência, poderá ser realizada a matrícula em um curso 
preparatório, de acordo com o idioma escolhido. 
e) O aluno que realizar a inscrição para o curso automaticamente estará inscrito na prova. 
f) As inscrições para as provas, unicamente, poderão ser realizadas até o dia 19 de março de 2021. 
g) As inscrições devem ser feitas pelo link  (http:// 
unilasallecanoas.inscricao.crmeducacional.com/login/33) e a confirmação da matrícula está  
condicionada ao pagamento até a data de vencimento.

 
Parágrafo Único. O candidato, ao inscrever-se para a realização do curso preparatório ou Exame 
de Proficiência objeto deste Edital, desde já, autoriza a Universidade La Salle a tratar e utilizar os seus 
dados pessoais, incluindo, mas não se limitando a nome, endereço, RG, CPF, número de matrícula, e-
mail, telefone, SMS, seus contatos de aplicativos de mensagens instantânea, para fins de divulgação 
dos resultados, emissão de atestados e inclusão nas plataformas de realização dos cursos e prova.  
 
IV - DO PAGAMENTO 
 
a) O Exame de Proficiência, na modalidade online, terá o valor de R$ 166,65 (cento e sessenta e 
seis reais e sessenta e cinco centavos); 
b) Caso o aluno opte por realizar o curso preparatório para a prova e mais o Exame de Proficiência, 
o valor total será de R$ 341,65 (trezentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos); 
c) A realização do curso preparatório e/ou do Exame de Proficiência está condicionada à 
confirmação do pagamento da taxa de inscrição, até a data de início do curso, ou, da realização do 
exame, caso a inscrição seja apenas para a prova; 
d) O valor pago pelo curso preparatório ou Exame de Proficiência não será restituído em caso de 
desistência por parte do candidato.   
e) Não há possibilidade de realização do curso preparatório, sem a realização do exame. 

V – DA REALIZAÇÃO DOS CURSOS 

a) O Curso Preparatório de Proficiência em Inglês tem carga horária total de 08 (oito) horas, e será 
realizado nos dias 16, 18, 23 e 25/03/21, das 18h às 20h, de acordo com o horário de Brasília; 
b) O Cursos Preparatório de Proficiência em Espanhol tem carga horária total de 08 (oito) horas, e 
será realizado nos dias 16, 18, 23 e 25/03/21, das 20h às 22h, de acordo com o horário de Brasília; 
c) As datas e horários acima indicados podem sofrer alterações, sendo comunicadas por e-mail aos 
candidatos; 
d) Os cursos serão realizados através do Google Classroom e Google Meet, cujo acesso deverá 
ser realizado via e-mail institucional devendo o inscrito viabilizar as condições técnicas para a 
participação. A Unilasalle orienta que os acessos sejam testados com, no máximo, 24h de 
antecedência da data prevista para o início do curso. A Universidade oferecerá suporte, de segunda 
a sexta das 9h às 18h e, nos dias do curso, durante o período de sua realização; 
e) Os dados de login ao e-mail institucional serão fornecidos pela Universidade La Salle; 
f) O(a) professor(a) responsável por ministrar o curso permanecerá online durante todo o período 
previsto para ocorrer cada dia de aula. 
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VI – DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS  
 
a) As inscrições para prova ocorrerão até o dia 19 de março de 2021; 
b) A Prova de Inglês ocorrerá no dia 29/03/2021, das 19h às 21h30, de acordo com o horário de 
Brasília; 
c) A Prova de Espanhol ocorrerá no dia 31/03/2021, das 19h às 21h30, de acordo com o horário de 
Brasília; 
d) As datas e horários acima indicados podem sofrer alterações; 
e) As provas terão duração de 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos cada;  
f) As provas serão aplicadas online através do Google Meet e Google Docs, cujo acesso deverá 
ser realizado via e-mail institucional, devendo o inscrito viabilizar as condições técnicas para a 
participação. A Unilasalle orienta que os acessos sejam testados com, no máximo, 24h de 
antecedência da data prevista para a realização da prova. A Universidade oferecerá suporte, de 
segunda a sexta das 9h às 18h e, nos dias do curso e da prova, durante o período de sua realização; 
g) Para a realização da prova o candidato deverá estar logado no e-mail institucional, com login e 
senhas informados no contato de orientações, fornecidos pela Unilasalle; 
h) O candidato deverá informar um e-mail próprio válido e um número de telefone/WhatsApp para 

o momento de aplicação do exame, bem como envio de orientações sobre o curso preparatório e/ou 

exame; 

i) O candidato receberá, em seu e-mail institucional, com pelo menos um dia de antecedência da 

data prevista para a realização de sua prova, o link de acesso à sua sala de aplicação da prova, do 

Google Meet; 

j) O candidato irá receber a prova em formato PDF para visualização e um link para preenchimento 

do gabarito de respostas; 

k) O candidato deverá estar online no mínimo 30 minutos antes da prova. Não será possível a 

realização da prova e ingresso no Google Meet e Google Docs após o horário previsto para início 

da prova;  

l) O candidato que possuir alguma condição especial para realização da prova deverá informar na 

ficha de inscrição;  

m) O candidato deve estar conectado durante todo o período da prova com microfone fechado e 

câmera aberta, salvo exceções previamente acordadas, sendo de responsabilidade do candidato o 

teste prévio de seus recursos/conexão. O monitor poderá solicitar a ativação do áudio durante a 

prova, caso este julgar necessário; 

n) Ao acessar o link de sua sala, no Google Meet, o candidato deverá identificar-se, apresentando 

documento de identidade; 

o) São considerados documentos válidos para a identificação: carteira de identidade; carteiras 

expedidas pelos órgãos fiscalizadores de Exercício Profissional (órgãos, conselhos); passaporte; 

carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação (somente o modelo com foto atual). O 

candidato deverá apresentar os referidos documentos no momento da inscrição;  

p) Um colaborador da instituição estará online durante toda aplicação da prova, na sala do Google 

Meet e no Caderno de Respostas no Google Docs, monitorando a realização da prova, com a 

câmera aberta e o microfone fechado. A realização da prova será gravada, podendo haver 

desclassificação posterior do candidato, caso seja constatada alguma irregularidade.  

q) No dia da prova caso o aluno tiver algum problema de conexão deverá imediatamente fazer 

contato pelos telefones/whatsapp 51 98048-9412 ou 51 99827-8061, ciente de que não será 

ampliado o tempo final da prova; 
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r) Não será permitido utilizar a função copiar e colar no caderno de respostas; 

s) Não será permitido o uso de tradutores eletrônicos; 

t) Não será permitida a impressão da prova; 

u) Não deverá haver nenhum tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova 

ou terceiros, não sendo possível o candidato realizar o exame com a presença de terceiros no 

mesmo ambiente; 

v) Em caso de queda/falta de energia/conexão de internet a Universidade La Salle não se 

responsabilizará e o tempo pré-estabelecido será mantido, no entanto, antes de retornar, o candidato 

deve realizar contato com a Unilasalle, através do telefone informado; 

w) Não será permitido o uso de aparelhos celulares, durante a prova; 

x) O candidato poderá utilizar dicionário de língua estrangeira (físico/online) para a realização da 

prova; 

y) O candidato não poderá se ausentar (sair do campo da câmera) durante todo o período da prova, 

salvo se houver autorização pelo monitor; 

z) O candidato deverá sinalizar ao(à) monitor(a) de sua sala, ao finalizar a prova, para que o mesmo 

possa conferir a finalização da prova e autorizar a sua saída, com o encerramento via chat no Google 

Meet; 

aa) O(A) monitor(a) gerará um arquivo PDF com a versão final do Caderno de Respostas e 

enviará ao aluno por e-mail, até às 12h do dia seguinte à realização da prova; 

bb) A versão final do Caderno de Respostas salvo em PDF pelo(a) monitor(a) da sala será enviada 

para correção e não será considerada nenhuma possível mudança após a sinalização do(a) 

monitor(a). 

cc) O Certificado de Proficiente possui validade de 08 (oito) anos. 

VII – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

a) Os resultados e gabaritos das provas serão divulgados em até 10 dias úteis após a realização 
da Prova e serão divulgados apenas por e-mail;  
b) Os atestados das provas serão emitidos em até 15 dias úteis, após a divulgação dos resultados;  
c) Os atestados de participação nos cursos preparatórios serão emitidos em até 15 dias úteis após 
a finalização das aulas, quando solicitado pelo candidato; 
d) O candidato receberá apenas o status de proficiência (“Proficiente” e “Não Proficiente”) em seu 
atestado referente à prova; 
e) Caso o inscrito queira uma nova correção da prova, deverá protocolar o pedido em até 5 (cinco) 
dias úteis, a contar da divulgação do resultado, via e-mail (extensao@unilasalle.edu.br). O valor a 
pagar para a realização da correção/revisão da prova é de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). 

VIII - DOS RECURSOS 
 
a) Eventuais recursos deverão ser encaminhados até às 18h do dia 19 de abril de 2021, por e-mail 
à Secretaria de Extensão (extensao@unilasalle.edu.br), de acordo com o horário de Brasília. 
b) Os recursos serão analisados pela Coordenação Acadêmica de Extensão e Pós-graduação Lato 
Sensu e serão respondidos ao e-mail do requerente, em até 24h de seu recebimento.   
 
 
 

mailto:extensao@unilasalle.edu.br
mailto:extensao@unilasalle.edu.br
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IX - DO CANCELAMENTO 
 
I - O candidato poderá solicitar o cancelamento da sua inscrição para o Curso preparatório, através 
de envio de e-mail para extensao@unilasalle.edu.br, informando os seus dados pessoais, sendo 
que, o cancelamento:  
 
a) Com antecedência superior a 10 (dez) dias antes do início do Curso, será ressarcido ao candidato 
o percentual de 90% (noventa por cento) do valor pago pelo respectivo Curso e prova; 
b) Com antecedência mínima entre 9 (nove) e 1 (um) dia útil antes do início do curso, será ressarcido 
ao candidato o percentual de 80% (oitenta por cento) do valor pago pelo respectivo curso e prova. 
c) No dia e após o início do Curso, as solicitações de cancelamento não serão reembolsadas.  
 
II - O candidato poderá solicitar o cancelamento da sua inscrição para a prova, através de envio de 
e-mail para extensao@unilasalle.edu.br, informando os seus dados pessoais, sendo que, o 
cancelamento:  
 
a) Com antecedência superior a 10 (dez) dias antes da realização da prova, será ressarcido ao 
candidato o percentual de 90% (noventa por cento) do valor pago para a realização da prova;  
b) Com antecedência mínima entre 9 (nove) e 1 (um) dia útil antes da realização da prova, será 
ressarcido ao candidato o percentual de 80% (oitenta por cento) do valor pago para a realização da 
prova. 
 
III -A Unilasalle reserva para si o direito de cancelar ou prorrogar a oferta do Curso ou prova, o que 
poderá ser feito até 1(um) dia antes da data prevista para o seu início. Ocorrendo o cancelamento ou a 
prorrogação do curso ou prova, os candidatos serão informados por meio do endereço de e-mail 
cadastrado no ato da inscrição. 
 
IV.Em caso de prorrogação, conforme estabelecido no item III supra, o(a) Aluno(a) deve informar se 
deseja manter sua inscrição na nova data do Curso ou realização da prova. No entanto, caso esta 
prorrogação não seja de sua conveniência, poderá solicitar o cancelamento da sua inscrição através de 
envio de e-mail para extensao@unilasalle.edu.br, obtendo o ressarcimento de 100% (cem por cento) do 
valor pago. 
 
Parágrafo Primeiro. Caso o pagamento pelo candidato tenha sido realizado à vista (no boleto bancário, 
depósito ou no caixa da Unilasalle), o ressarcimento do valor será realizado em até 15 (quinze) dias 
úteis, a contar da data de solicitação do reembolso e desde que informados os dados bancários 
corretamente. A Unilasalle não se responsabiliza em havendo divergência de dados bancários 
informados. 
 
Parágrafo Segundo. Para pagamentos realizados no cartão de crédito, será feito a solicitação de estorno 
junto à operadora do cartão de crédito. 
 

X - DO CRONOGRAMA 

 

Fases do Processo Seletivo Datas 

Inscrições para os Cursos até o dia 05 de março de 2021. 
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Inscrições para as Provas até o dia 19 de março de 2021. 

Realização do Curso Preparatório de 

Proficiência em Inglês 

16, 18, 23 e 25/03/21, das 18h às 20h; 

 

Realização do Curso Preparatório de 

Proficiência em Espanhol 

  

16, 18, 23 e 25/03/21, das 18h às 20h; 

 

Realização da Prova de Proficiência em 

Inglês 

29/03/21, das 19h às 21h30 

Realização da Prova de Proficiência em 

Espanhol 

31/03/21, das 19h às 21h30 

Divulgação dos Resultados das Provas até 16/04/2021 às 23h59. 

Protocolo de Recursos  até às 18h do dia 19 de abril de 2021. 

Respostas aos Recursos até 20/04/2021 às 23h59. 

Emissão dos Atestados das Provas até 07/05/2021 às 23h59. 

Emissão dos Certificados dos Cursos até 07/05/2021 às 23h59. 

XI – DO SIGILO DE DADOS 

Ao inscrever-se para este Edital, o candidato desde já, autoriza a Unilasalle a tratar seus dados 

pessoais, incluindo, mas não se limitando, a nome, telefone, e-mail, situação acadêmica, matrícula, 

bem como divulgação das notas e resultados finais deste processo no site da Unilasalle. 

XII - DOS CASOS OMISSOS  

 

Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria da Unilasalle, ouvida a Coordenação Acadêmica 

de Extensão e Pós-graduação Lato Sensu.  

 

 

Canoas, 11 de janeiro de 2021.  

 

 

                                                                                           

                                     

 

Prof. Dr. Cledes Antonio Casagrande, fsc 

Vice-reitor 


