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REGIMENTO DO I EXAME DE PROFICIÊNCIA DO CURSO DE EXTENSÃO EM LÍNGUA
INGLESA - CELIN DE 2021-1
A coordenação do Curso de Extensão em Língua Inglesa da Universidade Federal de Viçosa (CELIN),
no uso de suas atribuições legais e estatutárias, divulga as normas para a realização do Exame de Proficiência
em Língua Inglesa para Processos Seletivos de Programas de Pós-graduação que serão realizados de forma
remota, na modalidade virtual síncrona, em maio de 2021.
1 – Das disposições preliminares
1.1 Devido à situação de distanciamento social, as inscrições, a aplicação das provas e a divulgação de
resultados ocorrerão de forma inteiramente remota.
1.2 Os Exames de Proficiência promovidos pelo CELIN-UFV são elaborados, aplicados e corrigidos
pelo próprio CELIN-UFV, não tendo este Curso de Extensão qualquer subordinação, influência, obrigação
ou vínculo específico com qualquer um dos programas de Pós-graduação da UFV ou com qualquer outra
instituição de ensino ou programa de aperfeiçoamento de pessoal, de âmbito interno ou externo à UFV.
2 – Das inscrições
2.1 As inscrições são abertas exclusivamente aos estudantes da pós-graduação da UFV.
2.2 Serão oferecidas 300 vagas e o sistema encerrará as inscrições automaticamente ao atingir esse
número de inscritos.
2.3 Do período e do custo da inscrição e da quantidade de inscritos:
2.3.1 As inscrições estarão disponíveis do dia 11 ao dia 18 de maio de 2021. Abrirão às 00h e se
encerrarão às 23h59 dos dias indicados. Caso as vagas se encerrem antes do dia 18, o sistema encerrará as
inscrições automaticamente.
2.3.2 A taxa de inscrição é de R$62 (sessenta e dois reais) e deve ser paga à vista, apenas por boleto
bancário, disponível para retirada após a inscrição.
2.3.3 Nesta aplicação do dia 24 de maio não haverá isenção da taxa de inscrição.
2.4 A responsabilidade pela inscrição nos Exames é exclusiva do candidato e o valor pago não será
devolvido ou aproveitado para nova inscrição em processo seletivo vindouro.
2.5 O candidato deve fornecer endereço de e-mail de uso frequente, pois todas as comunicações do
CELIN serão feitas por esse meio, sendo recomendada a verificação da caixa de SPAM.

2.6 Para se inscrever, o candidato deve acessar: https://celin.prelin.org.br/matricula e preencher todos
os campos corretamente.
2.6.1 Caso haja dificuldades na inscrição, enviar e-mail para celin@ufv.br.
2.7 O boleto para pagamento da taxa de inscrição será gerado no próprio site de acesso ao perfil do
candidato. A inscrição será efetivada somente após a confirmação do pagamento.
2.8 O candidato deve estar atento à data de vencimento do boleto bancário (18/05/2021) emitido pela
FUNARBE para efetivação do pagamento da inscrição, pois não será permitida a emissão de novo boleto
após a data de vencimento do primeiro título.
3 - Da prova:
3.1 A prova será realizada no dia 24 de maio, das 8h às 10h, na plataforma PVANet.
3.2 A prova será composta por 20 questões fechadas em língua inglesa, com conteúdos de compreensão
e interpretação de texto. Os textos foram extraídos de revistas, periódicos e artigos encontrados em domínio
público.
3.3 O nível exigido na prova é o C1 do CEFR - Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas
(Common European Framework of Reference for Languages – CEFR). O exame verifica se o aluno é capaz
de compreender um vasto número de textos longos e exigentes, reconhecendo os seus significados implícitos,
sem precisar procurar muito as palavras, fazendo uso da língua de modo flexível e eficaz para fins sociais,
acadêmicos e profissionais.
3.4 O candidato deverá se certificar de possuir equipamentos adequados para acesso à prova no
PVANet na data e hora definida.
3.5 O resultado será divulgado até o dia 25 de maio.
3.6 A aprovação ou reprovação no exame constará no histórico do estudante como conceito
SUFICIENTE (S) ou NÃO SUFICIENTE (NS). O estudante com conceito NS poderá realizar o exame em
uma nova aplicação.
3.7 A nota mínima para aprovação é de 60%. Após a divulgação do resultado, será enviado aos
aprovados um atestado com o resultado obtido no exame.
3.8 A validade do exame é de 3 anos (36 meses).
O candidato, ao se inscrever, declara ter conhecimento das regras supracitadas e se responsabiliza pelo
cumprimento das mesmas.
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