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EDITAL Nº 43/2018 – PPZ 
 
INSCRIÇÕES PARA EXAME DE 
PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA (ESPANHOL) 
 
A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, 
conforme Portaria nº 3729/2017-GRE, no uso de suas 
atribuições estatutárias e regimentais, 
 
 
TORNA PÚBLICO: 

 
 
1. As normas para inscrições e realização do Exame de Proficiência em Língua 

Estrangeira (Espanhol), destinado exclusivamente aos Alunos Regulares do Programa de 
Pós-Graduação em Zootecnia (PPZ) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná), níveis 
de Mestrado e de Doutorado, conforme as especificações a seguir indicadas. 
 

2. O presente Exame de Proficiência será oferecido somente em LÍNGUA 
ESPANHOLA aos candidatos inscritos e tem o objetivo de avaliá-los quanto à capacidade 
de leitura e compreensão de textos escritos. 

 
3. O Exame de Proficiência será aplicado com base em um texto único para todos os 

inscritos, a partir do qual o candidato deverá responder 4 (quatro) perguntas em Espanhol 
relacionadas ao texto, para as quais as respostas devem ser apresentadas em Português. 

 
5. As inscrições deverão ser realizadas no período de 28 de setembro a 19 de 

outubro de 2018, das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h, mediante preenchimento e 
entrega do requerimento de inscrição constante no Anexo deste Edital, que também pode 
ser obtido na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia da Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Marechal Cândido Rondon (Sala nº 63, 4º Piso, 
Bloco IV). Junto com o requerimento de inscrição o aluno deverá fazer o pagamento da taxa 
de inscrição no valor de R$ 30,00 (Trinta reais), os quais serão repassados à docente do 
Curso de Letras da Unioeste / Campus de Mal. Cândido Rondon responsável pela 
elaboração e correção do Exame. 

 
6. O Requerimento de Inscrição para o Exame de Proficiência deverá ser entregue 

pessoalmente na Secretaria do PPZ devendo conter a assinatura original do requerente. 
 
7. O exame será realizado no dia 23 de outubro de 2018, na Sala nº 82 (Bloco II, 3º 

Piso) do Campus da Unioeste de Marechal Cândido Rondon, com início às 14 horas e 
término às 16h30min.  

 
8. A permanência mínima do candidato na sala de exame é de 60 (sessenta) 

minutos. 
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9. Os candidatos devem comparecer ao local estabelecido com no mínimo 10 (dez) 
minutos de antecedência, munidos de caneta azul ou preta e identificando-se com sua 
carteira de identidade original.   

 
10. Será permitido o uso de dicionários impressos, não sendo admitido o uso de 

tradutores eletrônicos, bips, celulares ou similares; não será permitida a troca ou o 
empréstimo de dicionários durante a prova. 

 
11. O resultado do Exame de Proficiência será divulgado em até 30 (trinta) dias úteis 

após a sua realização, por meio de lista nominal com os seguintes conceitos: Não 
Proficiente (NP) para notas de 0 (zero) a 69 (sessenta e nove); Proficiente (P) para notas 
de 70 (setenta) a 100 (cem). 

 
12. Ao candidato que obtiver o conceito “Proficiente” será oferecida uma “Declaração 

de Proficiência em Língua Estrangeira (Espanhol)” emitida pelo Programa de Pós-
Graduação em Zootecnia (PPZ). 

 
13. A Proficiência em Espanhol será registrada no Histórico Escolar do Aluno 

Regular do Programa de Pós-Graduação em Zootecnia (PPZ) para os candidatos 
considerados “Proficientes”. 

 
14. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-

Graduação em Zootecnia (PPZ). 
 
 
PUBLIQUE-SE. 
 

 
Marechal Cândido Rondon, 24 de setembro de 2018. 

 
 

 


