Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
COORDENADORIA DE VESTIBULARES E CONCURSOS
EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUAS PARA O CURSO DE GRADUAÇÃO EM
RELAÇÕES INTERNACIONAIS PUC-SP - Edital Nº 1/2017 – 23 de fevereiro de 2017

A Coordenadoria de Vestibulares e Concursos realizará o Exame de Proficiência em LÍNGUAS
ESTRANGEIRAS para o curso de Graduação em RELAÇÕES INTERNACIONAIS DA PUC-SP, conforme as
especificações:
Calendário
Atividade
Período de
inscrição

Divulgação da
sala de prova e
de entrevista
no campus da
PUC-SP
Perdizes
Prova escrita
em LÍNGUA
FRANCESA

Data/ horário
De 24 de
fevereiro a 21
de março de
2017
24.3.2017

Procedimento
www.concursos.pucsp.br

Local
www.concursos.pucsp.br

www.concursos.pucsp.br

www.concursos.pucsp.br

28.3.2017 das
13h30 às
15h30

Comparecer à sala designada munido
de documento de identidade e
material de uso pessoal (caneta, lápis e
borracha).
Comparecer à sala designada. Ler os
textos indicados nos momentos em
que antecedem a realização da
entrevista para direcionar o diálogo.
Comparecer à sala designada munido
de documento de identidade e
material de uso pessoal (caneta, lápis e
borracha).
Comparecer à sala designada. Ler os
textos indicados nos momentos em
que antecedem a realização da
entrevista para direcionar o diálogo.
Comparecer à sala designada munido
de documento de identidade e
material de uso pessoal (caneta, lápis e
borracha).
Comparecer à sala designada. Ler os
textos indicados nos momentos em
que antecedem a realização da
entrevista para direcionar o diálogo.
www.concursos.pucsp.br

PUC-SP Campus Perdizes
Rua Ministro Godói, 969, Perdizes São Paulo

Entrevista em
LÍNGUA
FRANCESA

28.3.2017 das
14h10 às
18h30

Prova escrita
em LÍNGUA
INGLESA

29.3.2017 das
13h30 às
15h30

Entrevista em
LÍNGUA
INGLESA

29.3.2017 das
14h10 às
18h30

Prova escrita
em LÍNGUA
ESPANHOLA

30.3.2017 das
13h30 às
15h30

Entrevista em
LÍNGUA
ESPANHOLA

30.3.2017 das
14h10 às
18h30

Divulgação dos
resultados

4 de abril de
2017

PUC-SP Campus Perdizes
Rua Ministro Godói, 969, Perdizes São Paulo
PUC-SP Campus Perdizes
Rua Ministro Godói, 969, Perdizes São Paulo
PUC-SP Campus Perdizes
Rua Ministro Godói, 969, - Perdizes São Paulo
PUC-SP Campus Perdizes
Rua Ministro Godói, 969, Perdizes São Paulo
PUC-SP Campus Perdizes
Rua Ministro Godói, 969, Perdizes São Paulo
www.concursos.pucsp.br
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Estão dispensados deste exame os alunos do curso de Relações Internacionais que documentem a
aprovação em língua estrangeira (Espanhol, Francês e Inglês) por meio da apresentação de certificados
emitidos pelas instituições indicadas:
Espanhol - expedido pela Universidade de Salamanca e Embaixada da Espanha.
Espanhol e Inglês - Certificado reconhecido pelo consulado apresentado por alunos que tenham
estudado (curso de graduação ou pós-graduação) ou estagiado por um período com duração mínima de
6 (seis) meses no país onde o idioma (Inglês e/ou Espanhol) seja uso corrente.
Francês – DELF/DALF – B1 – Aliança Francesa
Francês – TCF – TP – Aliança Francesa
Inglês - TOEFL- mínimo de 490 pontos (regular) e 170 pontos (eletrônico).
Inglês - ESLAT com pontuação mínima de 500 pontos.
Inglês - IETS com pontuação mínima de 5,0 pontos.
Ingles - Cambridge Certificate of Advanced English (CAE).
Ingles - Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE).
Inglês, Francês e Espanhol - FAFICLA (Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes) PUC-SP.
Casos Especiais
O candidato portador de necessidades especiais deverá entrar em contato com a Coordenadoria de
Vestibulares e Concursos da PUC-SP, por e-mail destinado a concursos.pucsp.br e/ou, por telefone (11)
3124.5797, a fim de especificar as suas necessidades e obter atendimento especializado.
Período: De 24 de fevereiro a 21 de março de 2017.
Taxa de Inscrição e Procedimentos
Taxa de inscrição – R$120,00 (cento e vinte reais)
Procedimento: Após efetuar sua inscrição pela Internet www.concursos.pucsp.br e imprimir seu boleto
bancário, efetue o pagamento em qualquer agência bancária ou on line até a data do vencimento.
Atenção: Não haverá devolução da taxa de inscrição, portanto só efetue o desembolso se realmente
puder participar dos exames. Ao fazer a inscrição, o participante expressa a sua concordância com as
normas previstas por este edital.
Natureza das Provas
- No(s) dia(s) de realização da(s) prova(s), o participante deverá comparecer ao local indicado com, no
mínimo, 15 minutos de antecedência ao início do exame.
- Observações importantes sobre o tempo de permanência mínimo previsto para participar da prova
escrita e da entrevista
Prova escrita: 40 minutos e Prova oral: 10 minutos.
- “A identificação dos alunos será efetuada mediante a apresentação de documento de identidade. São
considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias
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de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras
expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte;
certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por
órgão público que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de
habilitação (somente o modelo com foto).
- As provas escrita e oral são individuais.
- O uso do dicionário não é autorizado para as provas.
- Não é autorizado o uso de canetas tradutoras, dicionários eletrônicos ou tradicionais e outros
equipamentos de tradução automática.
- As provas têm o objetivo de avaliar a compreensão e a produção de textos orais e escritos, por meio de
questões discursivas, redação, compreensão auditiva e entrevista.
- Avaliação oral: Será estabelecido um diálogo entre o aluno e o professor, a partir dos textos indicados
para leitura nos momentos que antecedem a realização da entrevista.
- Não haverá vista de provas.
- Não haverá 2ª chamada ou repetição de prova, sejam quais forem os motivos alegados.
- Pede-se que o telefone celular, bip, tablets ou similares sejam desligados.
- Ao término da prova o participante deverá devolver ao fiscal o caderno de questões e a folha de
resposta.
- Por motivo de proteção aos direitos autorais; de segurança e de procedimentos técnicos definidos não
serão fornecidos exemplares dos cadernos de questões ao candidato ou a instituições de direito público
ou privado, ainda que após o encerramento do exame.
- Os cadernos de prova serão arquivados por 6 (seis) meses a partir da data de divulgação dos resultados
e posteriormente serão descartados.
MÉDIA DE APROVAÇÃO
Nos idiomas: 5,0 (cinco). A média será calculada pela soma dos pontos obtidos na prova escrita e
entrevista.
Considera-se que para a aprovação o candidato deverá obter nota cinco em cada uma das provas (prova
escrita e entrevista).

Prazo para apresentar recurso/procedimento
Os eventuais recursos deverão ser interpostos nos Dias 5 e 6 de abril de 2017,
(para as provas em todos os idiomas) com entrega por e-mail destinado a concursos@pucsp.br
O recurso deve apresentar as seguintes informações:
Nome, nº do RG, questionamento, idioma, assinatura e data.
Para mais informações recorra a central de atendimento da Coordenadoria de Vestibulares e Concursos
PUC-SP pelo telefone 11 3124.5797 de segunda a sexta feira das 9h às 18 horas.
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Resposta ao Recurso
A Coordenadoria de Vestibulares e Concursos PUC-SP responderá ao recurso por e-mail no dia 11 de abril
de 2017, das 14h às 18 horas.
A Banca Examinadora da Coordenadoria de Vestibulares e Concursos PUC-SP constitui última instância
para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberá recurso adicional.
Casos Omissos
Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria de Vestibulares e Concursos em parceria com a
Pró-Reitoria de Graduação PUC-SP.
Coordenadoria de Vestibulares e Concursos
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