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
setembro 2013 Edital Nº 003/2013 – Setembro 2013
A Coordenadoria de Vestibulares e Concursos realizará o Exame de Proficiência em Línguas
(Espanhol e Inglês) destinado aos alunos do curso de Graduação em

RELAÇÕES

INTERNACIONAIS da PUC-SP, conforme as especificações:
CALENDÁRIO
Atividade

Data/ horário

Procedimento

Local

Período de

De 19.09 a

www.concursos.pucsp.br

www.concursos.pucsp.br

inscrição

16.10.2013

Prova escrita

22.10.2013

Comparecer à sala designada munido

PUC-SP Campus Perdizes

em Língua

das 13h30às

de documento de identidade e material

Rua Ministro Godói, 969,

Inglesa

15h30

de uso pessoal (caneta, lápis e

CEAL - térreo - Pedizes -

borracha).

São Paulo

Entrevista em

22.10.2013

Comparecer à sala designada.

PUC-SP Campus Perdizes

Língua

das 14h15 às

Ler os textos indicados nos momentos

Rua Ministro Godói, 969,

Inglesa

17h30

em que antecedem a realização da

CEAL - térreo - Pedizes -

entrevista para direcionar o diálogo.

São Paulo

Prova escrita

25.10.2013

Comparecer à sala designada munido

PUC-SP Campus Perdizes

em Língua

das 13h30às

de documento de identidade e material

Rua Ministro Godói, 969,

Espanhola

15h30

de uso pessoal (caneta, lápis e

CEAL - térreo - Pedizes -

borracha).

São Paulo

Entrevista em

25.10.2013

Comparecer à sala designada.

PUC-SP Campus Perdizes

Língua

das 14h15 às

Ler os textos indicados nos momentos

Rua Ministro Godói, 969,

Espanhola

17h30

em que antecedem a realização da

CEAL - térreo Pedizes -

entrevista para direcionar o diálogo.

São Paulo

Divulgação

04.11.2013

www.concursos.pucsp.br

www.concursos.pucsp.br

dos
resultados

Estão dispensados deste exame os alunos do curso de Relações Internacionais que documentem
a aprovação em língua estrangeira (Inglês e Espanhol) por meio da apresentação de certificados
emitidos pelas instituições indicadas:

Rua João Ramalho, 182 - Perdizes - São Paulo - SP.
CEP: 05008-000 - Fone (11) 3670-3344 - E-mail:concursos@pucsp.br - Home Page: www.pucsp.br
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Espanhol- DELE- Nível Básico, emitido pelo Instituto Cervantes.
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.
Espanhol - teste de proficiência administrado pelo Departamento de Espanhol Uni-Ibero ou Centro HispanoBrasileiro de Cultura.
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
Línguas para Graduandos aprovação nas disciplinas de línguas estrangeiras para graduandos níveis
1 e 2 para cada língua.

TAXA DE INSCRIÇÃO - Valor: R$ 95,00 (noventa e cinco reais).
Procedimento: Após efetuar sua inscrição pela Internet www.concursos.pucsp.br e imprimir seu
boleto bancário, efetue o pagamento em qualquer agência bancária até a data do vencimento.
Atenção: Não haverá devolução da taxa de inscrição, portanto só efetue o desembolso se
realmente puder participar dos exames.

PROVA ESCRITA E ENTREVISTA
- Participação: O aluno poderá participar de todas as provas, conforme especificações indicadas na
ficha de inscrição.
- Identificação: Será efetuada mediante a apresentação da Cédula de Identidade original durante a
realização de cada uma das provas.
- Natureza: Os textos serão selecionados pela banca examinadora e versarão sobre temas de
interesse para o curso de Relações Internacionais.
- A prova escrita e a entrevista serão realizadas individualmente.
- É permitido o uso de dicionário impresso. Não será permitido o uso de dicionários de aparelhos
celulares ou de quaisquer aparelhos com conexão com internet.
- Não é autorizado o uso de canetas tradutoras, internet, celular, computador e outros
equipamentos de tradução automática.
Rua João Ramalho, 182 - Perdizes - São Paulo - SP.
CEP: 05008-000 - Fone (11) 3670-3344 - E-mail:concursos@pucsp.br - Home Page: www.pucsp.br
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- A prova escrita tem por objetivo verificar a compreensão e a produção de textos em línguas. Isto
será avaliado por meio de uma redação. Também poderão ser incluídas questões discursivas ou
tradução de trechos selecionados.
- Entrevista: 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.
- As perguntas e respostas poderão ser em português ou em língua estrangeira (espanhol ou
inglês), conforme instrução na prova.
ATENÇÃO: O comparecimento no dia e horário definido para a prova é imprescindível. Não é
previsto a entrada de alunos após o início da prova.

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.

RECURSO - Os recursos devem ser encaminhados pelo endereço eletrônico concursos@pucsp.br
ou via sedex com confirmação de recebimento, entregues pessoalmente, por um procurador na
Coordenadoria de Vestibulares e Concursos PUC-SP, nos dias 05 e 06.11.2013, no horário das
10h às 12h ou das 15h às 17horas.
A Banca Examinadora da Coordenadoria de Vestibulares e Concursos PUC-SP constitui a última
instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos
adicionais.
A decisão do recurso será divulgada no dia 12.11.2013.
Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex, telegrama, internet ou outro meio que
não seja o especificado neste Edital.

CASOS OMISSOS - Serão resolvidos pela Coordenadoria de Vestibulares e Concursos, pela
Coordenação dos Cursos de Relações Internacionais e pela Pro- Reitoria de Graduação PUC-SP
de acordo com as Normas institucionais aplicáveis ao caso.
COORDENADORIA DE VESTIBULARES E CONCURSOS
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