
 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO SAGRADO CORAÇÃO - UNISAGRADO 

PROVA DE SUFICIÊNCIA DE ESTUDOS EM LÍNGUA INGLESA 

2º SEMESTRE 2020 

EDITAL 

 

 

. INSCRIÇÕES: O Centro Universitário Sagrado Coração - Unisagrado, por meio da Área 

de Ciências Humanas e Sociais, abre as inscrições para os alunos interessados na 

participação em Provas de Suficiência de Estudos em Língua Inglesa (apenas para alunos 

do Unisagrado regularmente matriculados no semestre de realização das provas). 

 

 Período: 03 a 13/09 

 Local: Secretaria Online, no Portal do Aluno 

 TAXA - Taxa acadêmica de inscrição, por disciplina: R$ R$ 253,00 (duzentos e 

cinquenta e três reais).  

 

 

. CONDIÇÕES E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO 

 O aluno poderá realizar, no máximo, duas provas de suficiência por semestre. 

 Cada prova deverá ser realizada no semestre em que a disciplina de língua 

estrangeira para a qual a prova será aproveitada estiver sendo oferecida, ou em 

semestres anteriores à oferta da disciplina. 

 Pagamento da taxa acadêmica de inscrição, com cobrança a ser feita no mês 

subsequente à inscrição, em um boleto separado. 

 Requerimento com a indicação da(s) disciplina(s) objeto de avaliação (no 

máximo duas por semestre). 

 Curriculum Vitae resumido, contendo, principalmente, relato dos conhecimentos 

adquiridos (o modelo está disponibilizado no site do Unisagrado e no Connect, 

nas disciplinas de Língua Inglesa). 

 Cópia de declarações ou certificados comprobatórios da realização de cursos de 

inglês. 

 Obs: Após a solicitação do exame via Secretaria Online, o Curriculum Vitae 

resumido, e as declarações ou certificados comprobatórios da realização de 

cursos de inglês, digitalizados, deverão ser enviados pelo e-mail 

atendimento@unisagrado.edu.br 

 

 

. PROVAS DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA 

 Data: 26 de setembro (sábado) 

 Horário: 08h30, pela Plataforma Teams. 

 Conteúdo: Conteúdo dos Planos de Ensino das Disciplinas, conforme 

estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso (disponibilizado no Connect, nas 

disciplinas de Língua Inglesa).) 

 Avaliação escrita e avaliação do desempenho oral. 

 

mailto:atendimento@unisagrado.edu.br


. LOCAL DAS PROVAS DE SUFICIÊNCIA 

 Plataforma Teams. O link para acesso ao Teams, bem como as demais 

orientações específicas para a realização do exame serão informados por e-mail, 

pela Coordenação dos Cursos de Letras e Tradutor, aos alunos inscritos no 

exame. 

 

. PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DAS APROVAÇÕES 

. Data: 02 de outubro, por meio de e-mail enviado pela Coordenação dos Cursos de 

Letras e Tradutor. 

 

. ENCAMINHAMENTO DOS RESULTADOS 

 . Data: 03 de outubro 

. Os resultados das provas escritas e da avaliação oral serão encaminhados à Pró-

Reitoria Acadêmica para o devido registro e arquivo no prontuário do aluno.  

 

 

Profa. Dra. Sandra de Oliveira Saes 

Pró-Reitora de Graduação 

 

 


