EDITAL UnC REITORIA – 112/2018
Dispõe sobre os procedimentos para o Exame de
Proficiência em Língua Inglesa no Curso de
Graduação em Medicina da Universidade do
Contestado- UnC.

A Reitora da Universidade do Contestado - UnC, no uso de suas atribuições, em
conformidade com o Regimento da UnC e, tendo em vista que o futuro Médico deverá
demonstrar domínio instrumental da Língua Inglesa durante o curso e, posteriormente, no
exercício profissional, TORNA PÚBLICO o EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA
INGLESA, conforme disposições deste Edital.
1. DO OBJETIVO
1.1 O Exame de Proficiência em Língua Inglesa tem como objetivo oportunizar a verificação
do conhecimento dos acadêmicos, especialmente no que tange à compreensão e
interpretação de textos técnicos, em particular de natureza expositiva.
2. DOS REQUISITOS E INSCRIÇÕES
2.1 Poderão inscrever-se para o Exame de Proficiência em Língua Inglesa os acadêmicos
devidamente matriculados no Curso de Medicina.
a) A inscrição será realizada no período de 10/10/2018 a 26/10/2018, na Secretaria
Acadêmica do Campus de Mafra, no horário das 13h30min às 16h30min e das 18h30min às
22h, sábados das 8h às 11h.
b) O Requerimento de inscrição deverá ser preenchido e protocolado na Secretaria
Acadêmica da UnC, conforme ANEXO I.
c) Recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 219,60 (duzentos e dezenove reais
e sessenta centavos), em conformidade com o Edital 145/2017 – FUnC.

3. DA REALIZAÇÃO
3.1 O Exame de Proficiência em Língua Inglesa será realizado no dia 13/11/2018 (terçafeira), na Sala B1 (Bloco C), do Campus de Mafra, das 19h às 22h.
4. O Exame de Proficiência em Língua Inglesa será formulado por uma comissão designada
pela Reitoria e deverá avaliar o desempenho do acadêmico.
5. DOS PROCEDIMENTOS
5.1 Os procedimentos para a realização do Exame de Proficiência em Língua Inglesa:
a) O candidato deverá apresentar-se em local e data determinado no presente Edital,
munido de documento oficial com foto, comprovante da inscrição e caneta esferográfica de
cor azul ou preta, com no mínimo 10 (dez) minutos antes do início do exame.
b) O exame terá duração de 3 (três) horas.
c) O uso do dicionário impresso, para consulta, será admitido durante o período de
execução do exame.
d) É vedado a utilização de equipamento eletrônico de qualquer natureza durante a
realização do exame, bem como, o empréstimo de material entre os candidatos.
e) O acadêmico deverá ater-se às instruções contidas no exame.
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f) Os casos omissos que eventualmente ocorrerem durante a execução do exame serão
decididos por uma comissão designada pela Pró- Reitoria de Ensino.
6. DAS HABILIDADES E DOS CONTEÚDOS AVALIADOS
6.1 O exame de proficiência tomará como base, para as questões propostas, textos
acadêmicos.
6.2 O candidato deverá responder em português, questionamentos de compreensão sobre
as ideias do texto, sobre o sentido contextual de palavras e expressões, de formas verbais,
pronominais e de outros elementos.
6.3 Serão avaliados:
a) O conteúdo.
b) A compreensão do texto.
c) As ideias principais e secundárias do texto.
d) As relações entre as partes do texto.
e) A estrutura teórica do texto.
7. O acadêmico será aprovado no Exame de Proficiência em Língua Inglesa, se obtiver no
mínimo a nota 7,0 (sete vírgula zero).
8. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
a) O resultado será divulgado até o dia 26/11/2018 (segunda-feira) às 22h, na central
do aluno.
9. DA SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DO EXAME
a) A solicitação de revisão do exame deverá ser protocolada até 48 (quarenta e oito)
horas após a divulgação do resultado, por meio de requerimento, na Secretaria Acadêmica
da UnC – Campus Mafra.
b) A revisão será efetuada por uma comissão designada pela Pró-Reitoria de Ensino.
10. DA DISPENSA DA REALIZAÇÃO DA PROVA
10.1 O acadêmico do Curso de Medicina, que possuir um dos seguintes diplomas de
Proficiência em Língua Inglesa, poderá ser dispensado da realização do Exame, mediante
apresentação do respectivo Diploma, em original e cópia:
a) CAE – Certificate of Advance English (University of Cambridge – GB);
b) CPE – Certificate of Proficiency in English (University of Cambridge – GE);
c) FCE – First Certificate in English (University of Cambridge – GB);
d) IELTS – British Council (mínimo 6 – Overall Band);
e) TOEFL – Test of English as a Foreign Language (mínimo de 21 pontos na parte de
Reading).
Publique-se e cumpra-se.
Mafra-SC, 09 de outubro de 2018.

Solange Sprandel da Silva
Reitora
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ANEXO I – REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
EXAME PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA NO CURSO DE MEDICINA
EDITAL UnC REITORIA – 112/2018

Eu,___________________________________________________________________, abaixo-assinado,
RG ___________________________, CPF_______________________________, residente na Rua
__________________________________________, Nº _________, Bairro _____________________
Cidade

_____________________________,

telefone

comercial

telefone

residencial

(____)_____________________,

(____)_____________________,

e-mail

__________________________________________, matriculado(a) na ____ fase do Curso de
Medicina da Universidade do Contestado - UnC, venho requerer inscrição para prova de
Proficiência em Língua Inglesa, nos termos do EDITAL UnC REITORIA – 112/2018.

Mafra, SC, ______ /______ /______

______________________________________________
Assinatura do(a) Aluno(a)

Situação Financeira – Tesouraria
(

) Regular

(

) Irregular

Parecer da Secretária Acadêmica
(

) Deferido

(

) Indeferido

Em ______ /______ /______

Em ______ /______ /______

__________________________
Assinatura

__________________________
Assinatura

— — — — — —— — — — — —— — — — — —— — — — — —— — — — — —— — — — — —— — — — — — — — — — —

Nome: ___________________________________________________________________

Data: ____/______ / ______

CURSO DE MEDICINA Fase: ___________

Assinatura:
__________________________

PROTOCOLO DE ENTREGA DO REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO – Exame de Proficiência em Língua Inglesa
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