
 
 

ADITAMENTO AO EDITAL DO  EXAME DE PROFICIÊNCIA EM L EITURA EM  

LÍNGUA ESTRANGEIRA - SEGUNDO SEMESTRE DE 2017 

 
 

O Curso de Letras da Universidade de Passo Fundo (UPF), no uso de suas atribuições, 

juntamente com a Divisão de Pós-Graduação, setor stricto sensu, resolve aditar o edital do Exame de 

Proficiência em Leitura em Língua Estrangeira - segundo semestre de 2017, conforme as especificações 

abaixo: 

 

2. Inscrições 

 

Onde se lê:  

“As inscrições serão efetuadas no período de 21 de agosto de 2017 a 22 de setembro de 2017, 

disponível no site upf.br > menu Sou UPF > Aluno > “Exames de Proficiência" ou na Central de 

Atendimento ao Aluno (CAA) - Campus I, Bairro São José. A taxa de inscrição será de R$ 165,00 

(cento e sessenta e cinco reais) para cada exame, devendo ser paga na rede bancária em até três dias 

após a inscrição ou diretamente na CAA no momento da inscrição”. 

 

Altera-se para:  
“As inscrições serão efetuadas no período de 21 de agosto de 2017 a 29 de setembro de 2017, 

disponível no site upf.br > menu Sou UPF > Aluno > “Exames de Proficiência" ou na Central de 

Atendimento ao Aluno (CAA) - Campus I, Bairro São José. A taxa de inscrição será de R$ 165,00 

(cento e sessenta e cinco reais) para cada exame, devendo ser paga na rede bancária em até três dias 

após a inscrição ou diretamente na CAA no momento da inscrição”. 

 

3. Local e data dos exames 

 

Onde se lê:  

“Os exames de Língua Espanhola, Francesa, Italiana e Alemã serão realizados nas dependências 

do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH)  – prédio B4, Campus I da UPF, no dia 04 de 

outubro de 2017 – quarta-feira, às 8h15min, salas 223, 224 e 235. 

O exame de Língua Inglesa será realizado nas dependências do Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas (IFCH)  – prédio B4, Campus I da UPF, no dia 04 de outubro de 2017 – quarta-feira, às 14 

horas, salas 223, 224, 235 e 236.” 
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Altera-se para:  
“Os exames de Língua Espanhola, Francesa, Italiana e Alemã serão realizados nas dependências 

do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH)  – prédio B4, Campus I da UPF, no dia 11 de 

outubro de 2017 – quarta-feira, às 8h15min, salas 223, 224 e 235. 

O exame de Língua Inglesa será realizado nas dependências do Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas (IFCH)  – prédio B4, Campus I da UPF, no dia 11 de outubro de 2017 – quarta-feira, às 14 

horas, salas 223, 224, 235 e 236.” 

 
6. Divulgação dos resultados 

 

Onde se lê:  

“Os resultados serão divulgados, pela Divisão de Pós-Graduação, Setor stricto sensu, na página 

da UPF, disponível no site upf.br > menu Sou UPF > Aluno > “Exames de Proficiência" e nas 

secretarias dos cursos de pós-graduação stricto sensu da UPF, em até quinze dias (até 19/10/2017) após 

a realização dos exames, por meio de listas contendo os nomes dos candidatos com os conceitos 

descritos a seguir: 

Proficiente ( P )  – notas de 7,0 a dez. 

Pedidos de informação acerca das notas individuais poderão ser encaminhados, a partir do e-

mail particular e institucional do candidato, para o e-mail proficiencia@upf.br.” 

 
Altera-se para:  

“Os resultados serão divulgados, pela Divisão de Pós-Graduação, Setor stricto sensu, na página 

da UPF, disponível no site upf.br > menu Sou UPF > Aluno > “Exames de Proficiência" e nas 

secretarias dos cursos de pós-graduação stricto sensu da UPF, em até quinze dias (até 26/10/2017) 

após a realização dos exames, por meio de listas contendo os nomes dos candidatos com os conceitos 

descritos a seguir: 

Proficiente ( P )  – notas de 7,0 a dez. 

Pedidos de informação acerca das notas individuais poderão ser encaminhados, a partir do e-

mail particular e institucional do candidato, para o e-mail proficiencia@upf.br.” 

 
Passo Fundo, 15 de setembro de 2017. 
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