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COMUNICADO 

 
Orientação para a inscrição: 

 

Os candidatos deverão comparecer à secretaria do NUPEL no Pavilhão Glauber Rocha (PAF III), Campus 

de Ondina, munido do formulário de inscrição devidamente preenchido e realizar o pagamento 

diretamente no NUPEL. O investimento é de R$50,00. 

 

Orientação para a prova: 

 

O teste terá duração total de 02 (duas) horas e será permitida a utilização de dicionários impressos 

monolíngues e bilíngues, sendo vetado o uso de aparelhos eletrônicos; 
 

O teste compreenderá um texto em língua estrangeira seguido de três questões específicas e um resumo 

que deverão ser escritos em língua portuguesa; 
 

A língua e a área temática do teste serão definidas pelo Programa; 
 

Será atribuída uma nota de 0 (zero) a 10 (dez), com menção, no verso, aos níveis de proficiência 

(estabelecidos pelo NUPEL) em ler e interpretar textos em língua estrangeira [i]; 
 

O resultado será encaminhado ao Programa em até 15 (quinze) dias após a devolução das provas ao 

Núcleo; 
 

O resultado do teste (declaração) terá validade de 02 (dois) anos. 

 

CRONOGRAMA 
 

 

 

                                                           
i Nas declarações emitidas pelo NUPEL não há menção à aprovação ou reprovação do candidato. A nota mínima para aprovação 

é determinada pelo Programa de Pós-Graduação, segundo seus próprios critérios e respectivos editais. As declarações também 

NÃO farão menção aos níveis de competência em língua estrangeira definidos pelo Quadro Europeu Comum de Referência para 

as Línguas. 

 

 

 

Inscrições/pagamento da prova 
09 a 18/10/2017 no NUPEL - PAF III, Sala 301 – Campus de 

Ondina. Investimento: R$50,00 

Prova(s) solicitada(s) Inglês e espanhol 

Data de realização da prova 20/10/2017 (com duas horas de duração) 

Horário: 9 às 11 horas – prova de inglês. 

 14 às 16 horas – prova de espanhol. 

Local de realização da prova 
Auditório da Faculdade de Enfermagem da UFBA - Campus 

Universitário do Canela. Av. Dr. Augusto Viana, S/N, Canela. 

Salvador Bahia. (Próximo ao Instituto de Saúde Coletiva – 

ISC/UFBA). 

Correção das provas 23 a 30/10/2017 

Divulgação do resultado preliminar 31/10/2017 

Interposição de recursos 01/11/2017 

Avaliação dos recursos 03/11/2017 

Divulgação do resultado final 06/11/2017 
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