Edital 008/2021, 18 de outubro de 2021
PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS)
NA MODALIDADE PRESENCIAL 2021/2
A IMED, integrante do Sistema Federal de Ensino do Ministério da
Educação, recredenciada pela Portaria 1.874, publicada no DOU de
29/10/2019, por meio do Setor de Relações Internacionais, torna
público o Edital, para abertura de inscrições para a Prova de
Proficiência em Língua Estrangeira - Inglês, que se constituirá das
etapas a seguir:

1. CALENDÁRIO DA PROVA
Língua
Inglês

Data
18/11/2021

Horário
19:00

2. INSCRIÇÕES
2.1 As inscrições acontecerão no período de 25 de outubro de 2021 a 08 de novembro de 2021. Este
período é improrrogável, não sendo aceitas inscrições após a data final.
2.2 Os formulário de inscrições estarão disponíveis de forma online a partir de 25 de outubro.
2.3 As inscrições serão realizadas mediante acesso ao portal de eventos do site da IMED
(eventos.imed.edu.br), ou pelo LINK a partir das 8:00 do dia 25 de outubro de 2021 até as 23:59 do
dia 08 de novembro de 2021, observando-se o horário oficial de Brasília.
2.4 Esta prova destina-se somente aos alunos IMED regularmente matriculados.

3. LOCAL DAS PROVAS
3.1 A prova será realizada EXCLUSIVAMENTE na modalidade presencial, no campus IMED Passo
Fundo.
4. TAXA DE INSCRIÇÃO
Valor
Público
Link para inscrições
4.1 Isenção da
- Alunos regulares vinculados a Programas de Pós- Prova de Proficiência em Inglês
taxa de inscrição Graduação Stricto Sensu da IMED (Mestrados), que (Stricto Sensu – IMED pela
estejam realizando a prova pela primeira vez em seu
primeira vez)
curso.
4.2 R$ 200,00

- Alunos matriculados em regime especial, vinculados Prova de Proficiência em Inglês
a Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da (Público Geral)
IMED (Mestrados);
- Alunos regularmente matriculados em Programas de
Pós-Graduação Stricto Sensu da IMED (Mestrados)
que já tenham realizado a prova anteriormente;
- Alunos de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu
(Especializações) da IMED;
- Alunos de cursos de Graduação da IMED;
- Professores e colaboradores da IMED.

5. PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
5.1 Após a realização da inscrição, o candidato deve imprimir a guia (boleto) para pagamento da taxa
de inscrição, quando pagante.
5.2 Aos candidatos pagantes, de acordo com item 4.2 deste edital, a inscrição somente será homologada
após a compensação bancária do respectivo boleto de pagamento.
5.3 Em nenhuma hipótese haverá devolução do valor pago a título de taxa de inscrição.

6. INFORMAÇÕES AOS ALUNOS INSCRITOS NA PROVA
6.1 O exame terá duração máxima de três (3) horas, sem intervalos.
6.2 Na data do exame, os candidatos deverão estar presentes no campus Passo Fundo, com antecedência
mínima de 30 minutos em relação ao horário estabelecido no item 1. Os candidatos deverão portar e
apresentar, documento original de identificação com foto.
6.3 A permanência mínima na sala é de uma (1) hora a contar do horário de início da prova.
6.4 Maiores informações serão encaminhadas, por e-mail, aos candidatos que tiverem suas inscrições
homologadas.
6.5 A prova de proficiência é de caráter estritamente individual, sendo vedada, durante a sua realização,
qualquer forma de comunicação entre os candidatos ou com quaisquer outras pessoas.
6.6 Não será permitido o uso de outros dispositivos, como dicionários eletrônicos, tradutores, celulares,
notebooks, iphones, ipads, ipods, tablets, entre outros. Os alunos que violarem qualquer uma das regras
estabelecidas neste edital serão desclassificados.
6.7 É permitido a utilização de dicionário físico.
6.8 A IMED não se responsabilizará por quaisquer problemas de ordem técnica ou decorrentes de outros
fatores que inviabilizem a participação do candidato, não havendo a possibilidade de realização do
exame em segunda chamada, ou online.
6.9 É de exclusiva responsabilidade do candidato, a informação correta dos seus dados pessoais e
demais informações solicitadas no ato da inscrição.
6.10 A violação ou não observação de qualquer uma das regras estabelecidas neste edital implicará à
anulação da prova e à desclassificação do candidato.
6.11 O gabarito da prova será divulgado no dia 19 de novembro de 2021, no site da IMED
(www.imed.edu.br), através do LINK.
6.12 Os resultados serão divulgados no dia 22 de novembro de 2021, no site da IMED
(www.imed.edu.br).

6.13 Serão considerados proficientes os candidatos que obterem nota igual ou superior a 7,0. Os
candidatos proficientes recebem um certificado de “Proficiente em Leitura e compreensão textual na
Língua Estrangeira”; não sendo informado no certificado qual a nota obtida.

7. REVISÃO DO GABARITO DA PROVA
7.1 Os candidatos poderão solicitar recurso em relação ao gabarito de questões da prova através de email direcionado ao setor de Relações Internacionais (marcia.perin@imed.edu.br), no dia 22 de
novembro de 2021, das 8:00 até as 22:00 horas. Serão desconsiderados os recursos fora do período
estipulado.
7.2 O novo gabarito, caso haja alteração decorrente de recursos protocolados, será divulgado em 23 de
novembro de 2021no site da IMED (www.imed.edu.br).

8. CERTIFICADOS DE PROFICIÊNCIA
8.1 Os certificados serão enviados por e-mail aos aprovados, a partir do dia 31 de novembro de 2021.
A lista dos aprovados será encaminhada ao Departamento de Pós-Graduação Stricto Sensu e Pesquisa
na data da divulgação dos resultados.
Questões não previstas neste edital serão analisadas por comissão própria.
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