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PROVA DE COMPETÊNCIA LEITORA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 
Aos dezessete dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e dois, o Programa de Pós-Graduação 

em Letras da Universidade Federal de São Paulo convoca os/as pós-graduandos/as abaixo 

indicados/as a realizar prova de competência leitora em língua estrangeira, no dia 8 de junho de 

2022, quarta-feira, às 09h00min., em formato online síncrono. 

 

Sala online da Prova em Espanhol: https://meet.google.com/ksm-syxy-prh?authuser=0 

 

Sala online da Prova em Inglês: https://meet.google.com/tqn-bpov-aft?authuser=0&pli=1 

 

1.  ORIENTAÇÕES PRELIMINARES 

1.1.  O/a pós-graduando/a deverá utilizar o e-mail institucional para participar da prova de 

competência leitora em língua estrangeira. 

1.2.  Não será considerada prova eventualmente respondida por aluno/a conectado/a via 

endereço diferente de @unifesp. 

1.3.  O/a aluno/a deverá acessar a sala virtual antes do horário de início da prova. 

1.4.  O/a discente que ingressar na sala virtual após o horário de início da prova será 

excluído/a da sala e estará eliminado/a do exame. 

1.5.  A Secretaria e a Coordenação do PPGL não se responsabilizam por inacessibilidade à 

sala online por motivos de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, 

congestionamento de linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a 

realização da prova. 

1.6.  A qualquer tempo, a identificação de eventual fraude no exame de competência leitora 

em língua estrangeira implica a imediata reprovação do/a aluno/a na prova. 

 

2.  DA PROVA 

2.1.  A prova de competência leitora em língua estrangeira será aplicada em formato online 

síncrono, via formulário Google. 

2.2.  O link para acesso à prova será disponibilizado no horário de início do exame. 

https://meet.google.com/ksm-syxy-prh?authuser=0
https://meet.google.com/tqn-bpov-aft?authuser=0&pli=1
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2.3.  O/a pós-graduando/a deverá responder, em português, questões de múltipla escolha 

formuladas a partir de um ou mais textos apresentados. 

2.4.  É permitido o uso de dicionário para consulta durante a realização da prova. 

2.5.  A prova terá duração de 2 (duas) horas. 

 

3.  DURANTE A PROVA 

3.1.  É de responsabilidade do/a aluno/a assegurar as condições tecnológicas para sua 

participação na prova. 

3.2.  É requerido do/a discente que realize a prova em um computador com câmera e 

microfone funcionais. 

3.3.  A câmera e o microfone deverão ficar habilitados durante toda a realização da prova, de 

modo que seja possível visualizar o/a aluno/a durante a realização do exame. 

3.4.  Não será permitida a participação por meio de aparelho celular ou qualquer aparelho que 

não permita a visualização constante do/a aluno/a. 

3.5.  O/a aluno/a deve realizar a prova em ambiente silencioso e com iluminação adequada. 

3.6.  O/a aluno/a não poderá usar fones de ouvido durante a realização da prova. 

3.7.  O acesso à plataforma Google Meet utilizada para a realização da prova é de 

responsabilidade exclusiva do/a discente. 

3.8.  O/a aluno/a deverá ficar atento ao tempo decorrido desde o início da aplicação da prova e 

submeter as respostas antes do tempo de término. Respostas submetidas após o término da 

aplicação da prova não serão aceitas. 

3.9.  Não é permitido o uso de tradutores eletrônicos ou de quaisquer outros materiais durante 

a realização da prova, exceto o computador utilizado para acessar a sala virtual de aplicação do 

exame e o dicionário. 

3.10. Será eliminado/a da prova o/a aluno/a que, durante a realização do exame: 

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

b. utilizar-se de qualquer fonte de consulta, exceto o dicionário; 

c. fizer qualquer tipo de uso do celular; 

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

e. se comunicar com outra pessoa ou outro/a aluno/a durante a prova; 
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f. faltar com o devido respeito a qualquer membro da equipe de aplicação do exame e/ou 

aos/às alunos/as presentes. 

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. 

3.11. Durante a realização da prova não será permitida nenhuma espécie de comunicação entre 

os/as alunos/as e outras pessoas, seja presencialmente ou por meios eletrônicos, exceto com o/a 

aplicador/a da prova por meio do microfone ou do chat da sala virtual. 

 

4.  DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

4.1.  O gabarito da prova será divulgado na página do PPGL, no dia 8 de junho de 2022, a 

partir das 14h00min. 

4.2.  O resultado da prova será registrado com as menções aprovado ou não aprovado, sem 

atribuição de notas. 

4.3.  A lista dos aprovados/não aprovados será publicada na página do PPGL, no dia 30 de 

junho de 2022, a partir das 14h00min. 

4.4.  Será considerado/a aprovado/a o/a discente que obtiver pelo menos 70% de acertos nas 

questões propostas. 

4.5.  Não haverá emissão de certificados e o resultado será encaminhado à secretaria do 

Programa para registro no histórico escolar do/a aluno/a. 

4.6.  Não haverá vistas e/ou revisão da correção da prova. 

 

CONVOCADOS/AS 

 

Ingresso Discente Orientador(a) 
Língua estrangeira escolhida 

pelo(a) discente 

2021 Adams Almeida Lopes Leila de Aguiar Costa Espanhol 

2021 Ana Claudia da Cruz Oliveira Maria do Socorro Fernandes Espanhol 

2021 Assis Silva de Araújo Paulo Eduardo Ramos Espanhol 

2021 Camila Fruteira de Souza Rodrigo Soares de Cerqueira Inglês 
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2021 Cynthia Rejane da Silva Pinheiro André Luis Barros da Silva Espanhol 

2021 Deivide da Silva Fonseca Sandro Luis da Silva Espanhol 

2021 Felipe Lima Bernardino Leandro Pasini Espanhol 

2021 Giovanna Cordeiro Nunes Marcello Marcelino Inglês 

2021 Isabela Albuquerque Marangão Andreia Menezes Inglês 

2021 Isabella Cristina Goda de Martino Leonardo Garcia Gandolfi Inglês 

2021 Juliano Lourenço F. de Moraes Pedro Marques Neto Espanhol 

2021 Lucas Torices Reimão Paloma Vidal Inglês 

2021 Simone Caldeira Alencar Anderson Salvaterra Espanhol 

2021 Vitor Sousa Pereira Lucia Sano Inglês 

 

Ingresso Discente Orientador(a) 
Língua estrangeira 

escolhida pelo(a) discente 

2022 Aline Beatriz Antunes Fukuda Alan Silvio Ribeiro Carneiro Inglês 

2022 Ana Lúcia dos Santos Joaquim Ana Luiza Ramazzina Ghirardi Inglês 

2022 Camilla de Castro Marcelino Telma Moreira Vianna Inglês 

2022 Daniela Ramos de Almeida Maria Eugenia Batista Inglês 

2022 Deusa Mitiko De G. Hanashiro Érico Nogueira Espanhol 

2022 Fernanda Alves de Souza Renata Philippov Inglês 

2022 Ines Barros da Fonseca Marcelo Lachat Espanhol 

2022 José Sarney de Sousa Martins Rafael Dias Minussi Espanhol 

2022 Liamara Montagner Salamani Marcello Marcelino Inglês 

2022 Mariana Bastos T. de Oliveira Mirhiane Mendes e Abreu Inglês 

2022 Noely Alves Mendes Lima Fernanda Miranda da Cruz Inglês 

2022 Renata Barbosa de Brito Souzana Mizan Inglês 

2022 Sandra Regina de O. O'Keeffe Alan Silvio Ribeiro Carneiro Inglês 

2022 Tadeu Renato Botton Ribeiro Leila de Aguiar Costa Espanhol 

2022 Thalita Cristina de Freitas Branco Rita Jover-Faleiros Inglês 

 


