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EDITAL 01/2023 – NL/CCHN/UFES 
 

EXAME DE PROFICIÊNCIA EM COMPREENSÃO DE LEITURA EM INGLÊS PARA USO EM PROCESSOS 
SELETIVOS DE PROGRAMAS DE PÓS‐GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NO ÂMBITO DA UFES 

 
Pelo presente edital, a Coordenação do Núcleo de Línguas da Universidade Federal do Espírito Santo, de 
acordo com as condições que geram o funcionamento do projeto “Certificação de Proficiência em 
Línguas” na Ufes, torna pública a abertura de inscrições para o Exame de Proficiência em Compreensão 
de Leitura em Língua Inglesa – iTEP para a UFES, a ser realizado de forma remota, na modalidade virtual 
síncrona em fevereiro/2023, de acordo com as normas contidas neste edital: 

 
1 ‐ DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 – O Exame de Proficiência em Compreensão de Leitura em Língua Inglesa iTEP para a UFES foi 
customizado especialmente para a UFES pela iTEP International, instituição presente em mais de 60 
países e que tem por objetivo a avaliação de proficiência em língua inglesa para fins acadêmicos e 
coorporativos, a fim de atender às necessidades do Projeto de Certificação em Línguas Estrangeiras da 
UFES, sendo um exame exclusivo para o projeto em questão. 

 
1.2 - A aplicação do exame será organizada pelo Núcleo de Línguas, vinculado ao Centro de Ciências 
Humanas e Naturais da Ufes, a fim de atender aos processos seletivos dos Programa de Pós-graduação 
da UFES ou de qualquer outra instituição de ensino, ou programa de aperfeiçoamento de pessoal, no 
âmbito interno ou externo à UFES. 

 
1.3 - O exame estará aberto aos que desejarem obter Certificado de Proficiência em Leitura em 
Língua Inglesa, emitido pelo iTEP International, para fins de participação nos processos seletivos dos 
Programas de Pós-graduação stricto sensu da Ufes e de outras Instituições que aceitem o referido 
certificado. 

 
1.4 - Cabe ao Núcleo de Línguas a organização do processo de inscrição, disponibilização do acesso à 
Plataforma de exames e a disponibilização do certificado de proficiência emitido pelo iTEP International. 

 
1.5 - Não cabe ao Núcleo de Línguas declarar Aprovação/Reprovação do candidato no referido Exame. 
O estabelecimento do ponto de corte para tal finalidade será de responsabilidade de cada Programa ou 
Instituição em que o Certificado é apresentado. 

 
1.6 – É de responsabilidade do candidato certificar-se, junto ao Programa de Pós-graduação ou 
instituição de âmbito interno ou externo à Ufes, de que: 

 
1.6.1 - o certificado será aceito pela instituição; 

 
1.6.2 - o período de realização do exame e a divulgação dos resultados são adequados aos prazos para 
apresentação da documentação para ingresso na instituição; 

 
1.7 - O atendimento ao público do Núcleo de Línguas da Ufes para as provas de proficiência ocorrerá 
preferencialmente pelo e-mail proficiencia@clinguas.org.br e pelos telefones (27) 4009 2880, (27) 4009 
2876, (27) 4009 2875, (27) 4009 2874 e whatsapp (27) 99806-2291. 

 

2 ‐ DAS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS 
2.1 - A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente pela internet nos períodos identificados no ANEXO 
I deste edital. 
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2.1.1 – O total de inscrições disponíveis para este edital é de 250 (duzentos e cinquenta) inscrições. 
 

2.1.2 - O sistema informatizado para a inscrição do candidato estará disponível no site: 
www.nucleodelinguas.ufes.br, no item Serviços online, Portal do Candidato, até as 23h59min do 
último dia para inscrição ou até o limite de vagas disponíveis, o que acontecer primeiro. Após esse prazo, 
não serão realizadas novas inscrições para este edital. 

 
2.1.3 - O candidato que tiver dificuldades com o sistema de inscrição, poderá fazer contato com a 
secretaria do Núcleo de Línguas, durante o período de inscrição descrito no ANEXO I deste edital para 
apoio e suporte a realização da inscrição. O horário de atendimento da secretaria é das 8h às 18h, de 
segunda a sexta, por e-mail e telefones. 

 
2.2 - O candidato fará o pagamento de taxa de inscrição para o Exame de Proficiência em Compreensão 
de Leitura em Língua Inglesa – iTEP para a UFES por meio de pagamento de GRU cobrança eletrônica, 
gerada exclusivamente para essa finalidade, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), que deverá 
ser paga em qualquer agência bancária ou em seus correspondentes, até o dia do vencimento descrito 
no ANEXO I deste edital. 

 
2.2.1 - São de inteira responsabilidade do candidato a realização do pagamento e a guarda do 
comprovante de pagamento da taxa de inscrição até a realização da prova. 

 
2.2.2 - O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, 
salvo em caso de cancelamento do processo seletivo por conveniência da Ufes. 

 
2.2.3 - É vedada a transferência do valor pago a título de taxa de inscrição para terceiros ou para provas 
futuras. 

 
2.2.4 - A inscrição somente terá validade com a realização do pagamento até o prazo de vencimento ou 
o deferimento do pedido de isenção. 

 
2.3 - Os pedidos de inscrição somente serão deferidos e terão validade após a confirmação do pagamento 
da taxa de inscrição até o vencimento. 

 
2.4 - Após o processamento das inscrições, o Núcleo de Línguas divulgará, em data descrita no ANEXO 
I, a relação provisória dos candidatos regularmente inscritos. Caberá ao candidato que não estiver na 
listagem, entrar em contato com o Núcleo de Línguas, dentro do prazo previsto no ANEXO I, para 
informações sobre a condição de sua inscrição. 

 
2.5 – A inscrição do candidato implicará a aceitação total e incondicional das disposições e instruções 
constantes neste Edital. 

 

3 ‐ DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
3.1 – Considerando que o Exame se trata de uma prova de certificação internacional, com limitação do 
número total de inscritos, serão concedidos até 10% das vagas para atender a pedidos de isenção, 
observando-se o limite máximo de 25 (vinte e cinco) concessões de isenção. 

 
3.2 - Poderá solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição para o Exame de Proficiência o 
candidato oriundo de família de baixa renda, que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal – CadÚnico, com renda familiar mensal per capita inferior ou igual a meio 
salário mínimo. 
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3.3 - Para solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá: 
a) realizar a inscrição por meio do portal do sistema informatizado para inscrição, disponível no site 
www.nucleodelinguas.ufes.br, no item Serviços Online, Portal do Candidato, no período de inscrição 
definido para pedidos de isenção, conforme descrito no ANEXO I deste edital. 

 

b) Preencher o requerimento de inscrição on-line, gerar o comprovante de inscrição on-line, emitir o 
Comprovante do Número de Identificação Social - NIS atualizado, e encaminhar esses documentos até a 
data-limite indicada no ANEXO I deste edital para o e-mail proficiencia@clinguas.org.br. 

 

c) O Comprovante do NIS poderá ser solicitado junto ao Centro de Referência da Assistência Social - 
CRAS mais próximo da residência do candidato, e pode ser apresentado sob a forma de ficha espelho ou 
da folha de resumo do Cadastro Único ou de relatório sintético do Cadastro Único, que neste caso deve 
ser um comprovante original com data, carimbo e assinatura do responsável do órgão competente, e 
deverá conter o NIS ativo, com data de cadastro inferior a dois anos, a contar da data de apresentação 
do documento. Além do documento descrito anteriormente, também pode ser disponibilizado 
Comprovante de Cadastramento, também fornecido no CRAS, com chave de segurança que pode ser 
consultada no sítio eletrônico do Governo Federal. Recomenda-se que o candidato verifique e, caso 
necessário, atualize as informações cadastrais no Cadastro Único. 

 
3.4 - A Coordenação do Núcleo de Línguas analisará somente as solicitações de isenção recebidas até a 
data-limite estabelecida no ANEXO I deste edital. Todos os e-mails recebidos serão respondidos em até 
48 horas, atestando o recebimento pela secretaria do Núcleo de Línguas. 

 
3.5 - A Coordenação do Núcleo de Línguas não se responsabiliza por qualquer extravio que impeça a 
chegada dessa documentação até o prazo determinado no ANEXO I. 

 
3.6 - O preenchimento correto da solicitação de isenção de taxa de inscrição, bem como de toda a 
documentação descrita no item 3.3, é de inteira responsabilidade do candidato. Em nenhuma hipótese 
será admitida a apresentação e/ou a complementação de documentação após o prazo previsto. 

 
3.7 - Terá a solicitação indeferida, o candidato que: 

a) Encaminhar a documentação fora do prazo determinado ou incompleta; 
b) Deixar de apresentar, com as devidas assinaturas, data e carimbos, os documentos exigidos no 

item 3.3 deste edital. 
 

3.8 – Em caso de recebimento de um número maior de pedidos do que o limite de vagas disponíveis para 
isenção, será utilizado o critério de ordem de recebimento da inscrição pelo registro no sistema do 
Núcleo de Línguas e da apresentação correta da documentação. Havendo empate, será considerada a 
menor renda familiar per capita. 

 
3.9 - A coordenação do Núcleo de Línguas se reserva o direito de verificar, a qualquer momento, durante 
o processo seletivo, a veracidade das declarações prestadas pelos candidatos ao solicitarem isenção de 
taxa, e poderá solicitar documentação adicional para comprovação da renda familiar declarada. 

 
3.10 - O resultado das solicitações de isenção será divulgado no site www.nucleodelinguas.ufes.br, na 
data prevista no ANEXO I deste edital. 

 
3.11 - O candidato que tiver a sua solicitação indeferida deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição 
até a data-limite descrita no ANEXO I, obrigatoriamente. O não pagamento até essa data implicará a não 
efetivação da inscrição. 
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3.12 - Ao candidato é atribuída a responsabilidade pela consulta do resultado do processo de isenção 
de taxa, bem como a responsabilidade pelo pagamento do boleto bancário, em caso de indeferimento 
da solicitação de isenção, para efetivar sua inscrição. 

 

4 ‐ DAS PROVAS 
4.1 - O Exame de Proficiência em Compreensão de Leitura em Língua Inglesa – iTEP para a Ufes 
consistirá em uma prova cuja finalidade é avaliar a competência de leitura e habilidade de compreensão 
de textos por parte do candidato, em língua inglesa. Entende-se como proficiência em compreensão de 
leitura a capacidade de extrair informações de um texto, assim como as inferências que o leitor é capaz 
de fazer a partir do texto. 

 
4.2- Espera-se que os candidatos sejam capazes de reconhecer tipologia de textos e compreender seus 
pontos principais, observar a arquitetura do texto, reconhecer funções retóricas, léxico, gramática do 
discurso, tom e ponto de vista. O Exame NÃO mede conhecimento prévio nem busca avaliar a habilidade 
tradutória do candidato. 

 
4.3- As provas constarão de um ou mais textos em língua estrangeira, seguido(s) de questões de múltipla 
escolha, no formato de perguntas, associação ou referência a parágrafo(s) do(s) texto(s), entre outros. 

 
4.4- A prova terá a duração de 75 (setenta e cinco) minutos, sem interrupções, e será no formato on-line, 
realizada na plataforma digital do iTEP Internacional, com uso de computador ou notebook, de qualquer 
local com ambiente adequado e a qualquer hora do dia/noite, de acordo com a disponibilidade do 
candidato, durante o intervalo de tempo destinado a realização da prova, conforme previsto no ANEXO 
I deste edital. 

 
4.5 – Para garantir a segurança e total integridade do teste e evitar fraudes, o teste conta com um 
software próprio do iTEP, o FotoSure, que tira fotos do candidato durante todo o teste. Essas fotos serão 
revisadas pelo iTEP e pelo Núcleo de Línguas. 

 
4.6 - Será requisitado que o candidato faça o download de um “browser lock”, ou seja, um navegador de 
internet desenvolvido pelo iTEP, impedindo que o candidato tenha acesso a outros browsers, arquivos 
ou outros monitores conectados ao seu computador. Dessa forma, os testes somente podem ser 
realizados em computadores ou laptops com câmera, uma vez que o download e a instalação do software 
citado acima serão requisitados. 

 
4.7 – O iTEP disponibiliza um teste simulado para o candidato realizar antes do início do teste oficial e, 
assim, se familiarizar com o formato e a estrutura do teste e já fazer o download do “browser lock”. A 
realização desse teste simulado é opcional e ele não será corrigido ou considerado para fins de avaliação. 
O candidato deverá se certificar de realizar, obrigatoriamente, o teste oficial. 

 
4.8 – Durante o período definido para realizar o Exame, o candidato poderá instalar o browser lock, 
realizar o teste simulado e, no mesmo ou em outro dia, realizar o exame oficial, desde que dentro do 
período definido no ANEXO I. 

 

5 ‐ DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
5.1- As provas serão realizadas por meio de plataforma digital do iTEP International no período descrito 
ANEXO I deste edital. 

 
5.2 – No período descrito no ANEXO I deste edital, o candidato receberá por e-mail as chaves de acesso 
ao portal do iTEP e as orientações para a realização da prova. 
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5.3 – São requisitos para a realização da prova: 
 

5.3.1 – Ter à disposição um computador (desktop ou notebook) com apenas 1 tela/monitor, com 
processador mínimo de 1,6GHz (ou superior), memória 4GB de RAM, disco rígido com no mínimo 2GB 
de espaço disponível, resolução de tela com mínimo de 1024x768, Sistema operacional Windows 10 ou 
superior, MAC OS, com webcam em funcionamento, conectado à internet; 

 
5.3.2 – Utilizar um computador carregado e conectado à fonte de energia durante toda a prova, para 
evitar perda de dados e/ou desconexão; 

 
5.3.3 – Instalar o browser lock do iTEP no computador em que será realizada a prova, de acordo com as 
instruções que serão enviadas junto à chave de acesso à prova. 

 
5.3.4 – Ter acesso a uma banda larga de, no mínimo 10Mbps para download e 1Mbps para upload, a fim 
de garantir o bom funcionamento do teste. 

 
5.3.5 – Ter uma foto digitalizada e em alta resolução, do seu documento de identidade oficial, emitido 
nos últimos 10 anos, com foto nítida e que seja possível o reconhecimento facial comparado às fotos que 
serão tiradas do candidato durante a realização da prova. A foto do documento deve ser apresentada em 
um único arquivo com a imagem da frente e verso do documento pessoal, onde constem os dados 
pessoais de registro e a foto do candidato e assinatura, em formato .jpg, .jpeg ou .png, tamanho máximo 
de 2MB. A foto do documento será solicitada no momento do registro para início do teste. 

 
5.3.6 – Estar bem posicionado, diante da câmera, em um ambiente silencioso, com iluminação adequada, 
que deixe bem visível o rosto do candidato atenção integralmente voltada para a tela do computador e 
câmera. 

 
5.4 – NÃO é permitido o uso de celular/smartphone, smartwatch, fones de ouvido, tablet ou outros tipos 
de aparelhos eletrônicos para realização da prova. 

 
5.5 – Recomenda-se verificar, anteriormente ao dia da prova, se não há bloqueio, no computador, de 
permissão para webcam. 

 
5.6 – O Núcleo de Línguas não se responsabilizará por problemas técnicos, como falta de energia, baixa 
velocidade ou queda de conexão à internet, que impeçam a realização da prova pelo candidato. 

 
5.7 – O candidato deve, antecipadamente, ler com atenção as comunicações e as instruções recebidas da 
Secretaria do Núcleo de Línguas, testar o computador, preparar o ambiente silencioso, e tudo que for 
necessário para a realização da prova. 

 
5.8 – NÃO será permitido o uso de dicionários impressos ou digitais durante a realização da prova. 

 
5.9 – Será desclassificado do exame, o candidato que, durante a realização da prova: 

a) for surpreendido recebendo auxílio na realização da prova; 
b) estiver, a qualquer momento, na companhia de pessoa(s) no ambiente da prova; 
c) utilizar ou dar indício de utilizar celular/smartphone, smartwatch, tablet, fones de ouvido e 

outros tipos de aparelhos eletrônicos; 
d) utilizar ou dar indícios de utilizar livros, dicionários, notas e/ou impressos; 
e) descumprir as orientações do item 5.3.5 e 5.3.6, que tratam do posicionamento frente a câmera 

e do reconhecimento do documento de identidade oficial; 
f) não mantiver o olhar e atenção integralmente voltados para a tela do computador; 
g) se distanciar ou se ausentar do alcance da câmera do computador; 
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h) realizar apenas o teste simulado e não concluir o teste oficial. 
i) descumprir as demais instruções de realização do exame. 

 
5.10 – O candidato que não realizar a prova durante o período indicado no ANEXO I perderá o acesso ao 
exame e será eliminado do processo. 

 

6 – DA PONTUAÇÃO FINAL 
6.1- O cômputo da pontuação final obtida pelo candidato no Exame de Proficiência em Compreensão de 
Leitura em Língua Inglesa – iTEP para a Ufes será realizado pela iTEP International, considerando-se a 
metodologia utilizada pela instituição para esse fim. 

 
6.2 – As questões do exame possuem nível de dificuldade e pesos diversos e a apresentação do resultado 
final obtido pelo candidato será categorizado de acordo com o Quadro Comum Europeu de Referência 
para as Línguas, um padrão internacionalmente reconhecido e utilizado para descrever os níveis de 
proficiência em um idioma. 

 

7 – DA CERTIFICAÇÃO 
7.1 - A partir da data de divulgação dos resultados, o candidato receberá o resultado do exame por e- 
mail do iTEP International com o documento “Official Score Report”, onde constam o registro detalhado 
da pontuação obtida pelo candidato e a devida equivalência com o Quadro Comum Europeu de 
Referência para a Línguas no referido exame. 

 
7.2 – O iTEP divulgará o resultado final ao candidato em documento redigido em inglês, cuja 
autenticidade poderá ser verificada por meio de consulta digital no site do iTEP conforme instrução no 
Certificado. 

 
7.3 – Para melhor compreensão do resultado no exame, o ANEXO II apresenta o Guia de Habilidades 
produzido pelo iTEP, com as correspondências entre as notas obtidas no exame e os descritores de 
habilidades em leitura, e o ANEXO III apresenta o resumo dos descritores dos níveis de proficiência do 
Quadro Comum Europeu de Referência para as Línguas, conforme documento da União Europeia. 

 

8 ‐ DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1- O prazo de validade do exame de proficiência em compreensão de leitura em língua inglesa é 
garantido pelo iTEP e validado pelo Núcleo de Línguas a partir da divulgação do resultado final do exame 
por 2 (dois) anos, dado que o conhecimento de língua estrangeira é sujeito a variações em curto espaço 
de tempo, portanto, sua verificação não pode ser validada por longos períodos. A extensão desse prazo 
é de responsabilidade de cada Programa e Instituição aos quais o relatório de resultado é apresentado. 

 
8.2- Os casos omissos e as situações não previstas serão analisados pela Coordenação Geral do Núcleo 
de Línguas e a Administração Central da UFES. 

 
 

Vitória, 03 de janeiro de 2023 
 

 
Mário Cláudio Simões 

Coordenador Geral 
Núcleo de Línguas/DLL/UFES 
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ANEXO I – Edital 01/2023 – NL/CCHN/UFES 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Atividades Datas Local 

Inscrição com pedido de isenção de 
pagamento da taxa. 

18 a 23/01/2023 
www.nucleodelinguas.ufes.br 

Data-limite para envio dos 
documentos para solicitação de  

isenção da taxa de inscrição. 
24/01/2023 

Email: 
proficiencia@clinguas.org.br 

Resultado do pedido de isenção da 
taxa de inscrição 

30/01/2023 
 

www.nucleodelinguas.ufes.br 

 
Inscrição geral 18/01 a 07/02/2023 

 
www.nucleodelinguas.ufes.br 

 
Data-limite para pagamento da GRU 

Cobrança 
08/02/2023 

 
Rede bancária 

 
Consulta a relação de candidatos 

regularmente inscritos 14/02/2023 
 

www.nucleodelinguas.ufes.br 

Envio da chave de acesso para 
realização da prova por meio da 

Plataforma Digital do iTEP 
Internacional 

15/02/2023 
 

Email dos candidatos 

Período para testar computador 
pessoal e realizar somente o teste 

simulado 
15 a 22/02/2023 

 
Portal do iTEP Internacional 

 
Período para realização do exame 
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QUADRO COMUM EUROPEU DE REFERÊNCIA PARA LÍNGUAS (CEFR) 

 
O Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (Common European Framework of 
Reference for Languages – CEFR) é um padrão internacionalmente reconhecido para descrever a 
proficiência em um idioma.  
 
É uma forma de descrever quão bem você fala e entende uma língua estrangeira, que divide o 
conhecimento dos alunos em três categorias, cada uma com duas subdivisões: 
 
A — Básico 

A1 
Iniciante 

É capaz de compreender e usar expressões familiares e cotidianas, assim como 
enunciados muito simples, que visam satisfazer necessidades concretas. Pode 
apresentar-se e apresentar outros e é capaz de fazer perguntas e dar respostas 
sobre aspectos pessoais como, por exemplo, o local onde vive, as pessoas que 
conhece e as coisas que tem. Pode comunicar de modo simples, se o 
interlocutor falar lenta e distintamente e se mostrar cooperante. 

A2 
Básico 

É capaz de compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas 
com áreas de prioridade imediata (p. ex.: informações pessoais e familiares 
simples, compras, meio circundante). É capaz de comunicar em tarefas simples 
e em rotinas que exigem apenas uma troca de informação simples e direta 
sobre assuntos que lhe são familiares e habituais. Pode descrever de modo 
simples a sua formação, o meio circundante e, ainda, referir assuntos 
relacionados com necessidades imediatas. 

B — Independente 

B1 
Intermediário 

É capaz de compreender as questões principais, quando é usada uma 
linguagem clara e estandardizada e os assuntos lhe são familiares (temas 
abordados no trabalho, na escola e nos momentos de lazer, etc.). É capaz 
de lidar com a maioria das situações encontradas na região onde se fala a 
língua-alvo. É capaz de produzir um discurso simples e coerente sobre 
assuntos que lhe são familiares ou de interesse pessoal. Pode descrever 
experiências e eventos, sonhos, esperanças e ambições, bem como expor 
brevemente razões e justificações para uma ou um projeto. 

B2 
Usuário 
Independente  

É capaz de compreender as ideias principais em textos complexos sobre 
assuntos concretos e abstratos, incluindo discussões técnicas na sua área 
de especialidade. É capaz de comunicar opinião com certo grau de 
espontaneidade com falantes nativos, sem que haja tensão de parte a parte. 
É capaz de exprimir-se de modo claro e pormenorizado sobre uma grande 
variedade de temas e explicar um ponto de vista sobre um tema da 
atualidade, expondo as vantagens e os inconvenientes de várias 
possibilidades. 
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C — Proficiente 

C1  
Proficiência 
operativa 
eficaz 

É capaz de compreender um vasto número de textos longos e exigentes, 
reconhecendo os seus significados implícitos. É capaz de se exprimir de 
forma fluente e espontânea sem precisar procurar muito as palavras. É 
capaz de usar a língua de modo flexível e eficaz para fins sociais, 
acadêmicos e profissionais. Pode exprimir-se sobre temas complexos, de 
forma clara e bem estruturada, manifestando o domínio de mecanismos de 
organização, de articulação e de coesão do discurso. 

C2 
Domínio 
Pleno 

É capaz de compreender, sem esforço, praticamente tudo o que ouve ou lê. 
É capaz de resumir as informações recolhidas em diversas fontes orais e 
escritas, reconstruindo argumentos e fatos de um modo coerente. É capaz 
de se exprimir espontaneamente, de modo fluente e com exatidão, sendo 
capaz de distinguir finas variações de significado em situações complexas. 

Para saber mais sobre o Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas, visite o site 
da União Europeia . 
 
Fonte:  https://www.britishcouncil.org.br/quadro-comum-europeu-de-referencia-para-linguas-
cefr   - Acesso em 22 de ago. 2022 
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