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EDITAL Nº 02 DE 08 DE JUNHO DE 2022 
TESTE DE NIVELAMENTO PARA O 2º SEMESTRE DE 2022 

 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS DO TESTE DE NIVELAMENTO 

 
Só poderão se inscrever no teste de nivelamento os candidatos que possuam o Ensino Médio completo. 

 

O teste de nivelamento será aplicado em formato online síncrono, considerando os horários constantes neste 

edital. 

 

O candidato deverá utilizar a mesma conta vinculada ao GMAIL que realizou a pré-inscrição online para 

realizar o teste de nivelamento. Caso o candidato não possua conta do GMAIL, deve-se criar uma. 

 

As provas serão aplicadas virtualmente, utilizando as plataformas Google Meet e Google Forms. O link de 

acesso e as instruções para a participação na prova serão enviados ao e-mail informado pelo candidato no 

momento da inscrição. O acesso à vídeo-conferência do Google Meet, no dia da aplicação do teste de 

nivelamento, é de responsabilidade exclusiva do candidato. 

 

É requerido do candidato que realize a prova unicamente por um computador, com câmera e 

microfone funcionais e ativados. Caso o candidato não possua computador com câmera e/ou microfone 

funcionais, será permitido utilizar em conjunto com o computador, na mesma videoconferência, um 

smartphone ou tablet com esses recursos habilitados, desde que esteja na mesma conta do Gmail. A câmera 

e o microfone do candidato devem ficar habilitados durante toda a realização da prova, de modo que 

seja possível visualizar o candidato durante a realização da prova. 

 

Não será permitida a participação exclusivamente por meio de aparelho celular, tablet ou qualquer outro 

aparelho para a realização do teste de nivelamento. 

 

O candidato deve tentar realizar a prova em um ambiente silencioso e com iluminação adequada, na medida 

do possível, de modo a não prejudicar a transmissão de áudio e vídeo durante a realização do de 

nivelamento. 

 
É de total responsabilidade do candidato dispor dos equipamentos e sistemas necessários para a realização 

do teste, bem como possuir acesso à Internet com qualidade de conexão adequada para a participação. Os 

CLLE não se responsabilizará por problemas nos equipamentos utilizados pelo(a) candidato(a) para 

realização do teste ou problemas de conectividade durante a sua realização. 

 

A prova terá a duração máxima de 40 (quarenta) minutos. 

 

O candidato deverá ficar atento ao tempo decorrido desde o início da aplicação do teste e submeter as 

respostas antes do tempo de término. Após o término do horário, a prova será fechada pelo aplicador. 

 
O candidato deverá acessar a sala do Google Meet 15 minutos antes do horário de início do teste. O 

candidato que ingressar na plataforma após o horário de início da prova, será excluído da sala e estará 

eliminado do teste. 

 

Antes do início do teste, o candidato deverá apresentar o mesmo documento de identificação com foto ao 

aplicador, submetido no momento da entrega do formulário da pré-inscrição online, por meio da 

aproximação de seu documento perto da câmera de vídeo. 

 

Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, o original do 

documento utilizado no ato da inscrição, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar um outro 

documento de identificação diferente junto com um documento que ateste o registro da ocorrência em órgão 

policial, expedido em até 30 dias antes da data de realização do teste. 

 

Não será permitido o uso de dicionário impresso, dicionário online e consultas em outras fontes durante 

a realização do teste. Caso o candidato seja identificado fazendo tais consultas, ele será automaticamente 

eliminado do teste de nivelamento. 

 

Será automaticamente eliminado, do teste de nivelamento, o candidato que, durante a sua realização: 

a. for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução do teste; 

b. utilizar-se de qualquer fonte de consulta impressa; 
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c. fizer uso do celular ou outros equipamentos eletrônicos para consulta; 

d. desabilitar em algum momento ou por qualquer razão a câmera e o microfone por 

um período superior a 2 (dois) minutos; 

e. se comunicar com outra pessoa ou outro(a) candidato(a) para obter auxílio durante a 

aplicação do exame; 

f. faltar com o devido respeito com o aplicador do teste e/ou aos(às) candidatos(as); 

g. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 

indevido; 

h. utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de 

terceiros. 

 

A realização do teste de nivelamento pelo Google Meet será gravada e o vídeo resultante poderá ser 

utilizado para comprovação de situações que possam levar à eliminação do candidato. 

 

O teste de nivelamento avaliará habilidades de leitura, vocabulário e gramática, contendo questões no 

idioma escolhido pelo candidato e a pontuação de cada questão. O candidato finalizará o teste quando clicar 

o botão “Enviar” ao final da última questão. 

 

A aprovação do candidato ao nível indicado, no resultado do teste de nivelamento, não garante a vaga nas 

turmas dos Cursos Livres no semestre. Após saber do resultado do teste e o nível indicado, o candidato deve 

se matricular no site da FADESP (www.fadesp.org.br), conforme o período de inscrição informado no edital 

de matrícula dos CLLE para o 2º semestre de 2022, a ser lançado no mês de junho de 2022, por meio do link 

www.clleufpa.wix.com/cursoslivres e página do Facebook (Cursos Livres de Línguas Estrangeiras – Falem – 

Ufpa). 

 

O formulário de inscrição estará disponível de 20/06/2022 à 25/06/2022, por meio do link: 

https://drive.google.com/file/d/1oAoXuJ3F3FnKT6GVNtyH0jo5Tqf0nLBW/view?usp=sharing 

 

Após a impressão e o preenchimento do formulário, cada candidato deve entregar presencialmente, na 

secretaria do CLLE, o formulário de inscrição, no horário de 8h às 15h, a partir do dia 27/06/2022 até o 

dia 30/06/2022, juntamente com o documento de identificação com foto e o Certificado de conclusão do 

Ensino Médio ou histórico acadêmico ou diploma de ensino superior (não é necessário entregar cópias, 

somente mostrar na secretaria no ato da inscrição). 

 

A secretaria dos CLLE está localizada nos altos do Instituto de Letras e Comunicação, na UFPA, campus 

Belém (em frente ao ginásio de esportes, entrada pelo 2º portão). 

 

O teste será aplicado no dia 07/07/2022, no período da manhã para inglês e no período da tarde para 

francês e espanhol. Os horários das provas serão informados para o e-mail do candidato. 

 

A taxa referente ao teste de nivelamento deverá ser paga no ato da entrega do formulário na secretaria dos 

CLLE, no valor de R$ 20,00 (vinte reais). Não serão aceitas inscrições no dia da realização prova. 

 

O teste de nivelamento, de qualquer uma das línguas, com menos de 15 candidatos inscritos, não será 

aplicado e os candidatos serão informados, por e-mail, sobre o cancelamento do mesmo e sobre o 

procedimento de devolução da taxa de inscrição. 

 

Casos omissos podem ser respondidos pelos e-mails da secretaria dos CLLE. 

 

 

Belém, 08 de junho de 2022. 

 

 

Rosana Asse Faciola 

Coordenadora dos Cursos Livres de Línguas Estrangeiras 

 

 

Cursos Livres de Línguas Estrangeiras (CLLE) 

Site: www.clleufpa.wix.com/cursoslivres 

Página Facebook: Cursos Livres de Línguas Estrangeiras - Falem - Ufpa 

E-mails: cursoslivres@ufpa.br / cursoslivresufpa@gmail.com 

Contato secretaria: 3201-7524 
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