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CHAMADA PARA PROVAS DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUAS
ESTRANGEIRAS

(ESPANHOL E INGLÊS)

A Coordenação  do  Programa  em Pós-Graduação  em Educação  (PPGE)  da
Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí faz saber que estão abertas as inscrições
para as provas de suficiência em língua estrangeira.

1) O candidato (aluno regular do PPGE/UFG/REJ) poderá realizar inscrição em uma
das línguas estrangeiras -  espanhol ou inglês, ou em ambas as línguas estrangeiras:
espanhol e inglês.
2) Período de inscrição: de 17 de maio a 25 de maio de 2016.
3) Local para inscrição: Secretaria ou encaminhar para o e-mail do PPGE.
4) Homologação das inscrições: será publicada na página do PPGE no dia 06 de junho
de 2016.
5) Dia e horário das provas: 23 de junho de 2016 (quinta-feira), das 13:30  às 16:00
horas (Espanhol) - 16:30 às 18:30 horas (Inglês)
6) Local:  UFG – Câmpus Jatobá – Bloco da Pós-Graduação – sala 7 (em frente  à
Secretaria do PPGE).
7)  A média para aprovação e 7,0 (sete).
8)  É permitido o uso de dicionários IMPRESSOS (molingues ou bilíngues).
9)  As provas devem ser respondidas em língua portuguesa padrão.
10) Resultado preliminar: dia 30 de junho (divulgação na página do PPGE).
11) As notas serão divulgadas na página do PPGE, por meio do número de inscrição,
que será fornecido ao candidato no momento da inscrição.
12) Recursos: devem ser interpostos no dia 04 de julho de 2016, na secretaria do PPGE.
13) Resultado final: dia 6 de julho de 2016 (divulgação na página do PPGE).
14) Casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do PPGE.

Jataí, 16 de maio de 2016.

Profa. Dra. Michele Silva Sacardo
Coordenadora do PPGE/UFG/Regional Jataí
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