PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, INICIAÇÃO À PESQUISA E
EXTENSÃO EDITAL Nº 043/2019

EDITAL Nº 044/2019 – PROPPE

Divulga o edital da prova de
proficiência em inglês do
programa Intercampo.

O Pró-Reitor de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão do Centro Universitário
Campo Real, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, DIVULGA o edital da
prova de proficiência em inglês a fim de compor o processo seletivo do Programa de
Intercâmbio Acadêmico (INTERCAMPO), ao abrigo do convênio de Cooperação
Internacional com o Instituto Politécnico de Leiria – Portugal.

1. DAS DISPOSIÇÕES PREMLIMINARES
1.1.Somente será considerado candidato efetivamente inscrito aquele que
anteriormente tenha realizado a inscrição para o programa de intercâmbio
conforme edital 043/2019.
1.2. A elaboração, aplicação e correção da prova de proficiência é de
responsabilidade exclusiva da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação a
pesquisa e Extensão do Centro Universitário Campo Real.
1.3.O exame de proficiência tem por objetivo atender aos acadêmicos inscritos no
programa Intercampo, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato
informar-se corretamente da data e local a ser realizada a prova.
1.4.O exame de proficiência em leitura e compreensão em língua estrangeira
(inglês) pretende avaliar a capacidade de compreensão e interpretação do
candidato.
1.5.A prova contempla questões objetivas e discursivas.
2.

DA PROVA
2.1 A Prova será realizada no dia 23 de maio de 2019 (quinta-feira), nas
dependências do Centro Universitário Campo Real, sala 210 do Centro
Tecnológico (CT), período noturno, observando os seguintes horários:

I.
II.
III.
IV.

Ingresso às salas – 18h45min às 19h15min;
II. Início da Prova – 19h30 min;
III. Término da Prova – 21h;
IV. Apresentar documento com foto.

2.2
A critério da Pró-Reitoria de pós-graduação, iniciação a pesquisa e
extensão, poderá ser prorrogado o horário de início da prova em razão de fatores
externos relevantes.
2.3
É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu
local de realização da prova e o comparecimento no horário determinado.
2.4
O não comparecimento à prova, por qualquer motivo, caracterizará a
desistência do candidato em realizar o exame e, logo, corresponderá à eliminação
do processo seletivo referente ao edital 043/2019.
2.5
A permanência mínima do candidato na sala de exame é de 30 minutos.
2.6
O candidato deve comparecer ao local estabelecido com no mínimo 15
(quinze) minutos de antecedência munido de caneta azul ou preta e documento
com foto para identificação.
2.7
Não será permitida a entrada do candidato na sala após as 19h15min.
2.8
Será permitido o uso de dicionários impressos.
2.9
Não será permitido troca ou empréstimo de dicionários impressos durante
a prova, mesmo caso algum candidato já tenha terminado o exame.
2.10 Não será permitido o uso de dispositivos eletrônicos, tais como:
computadores, tradutores eletrônicos, bips, celulares ou similares.
2.11 Ao término da prova, o candidato deverá entregar a via original da prova,
escrita a caneta, com letra legível e sem rasura.
3 DOS RESULTADOS
A divulgação do resultado está prevista para ocorrer até as 22 horas do dia 27 de
maio de 2019, juntamente ao resultado previsto do edital 043/2019 no website
www.camporeal.edu.br/editais.
Guarapuava, 20 de maio de 2019.
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