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Pontificia Universiade Católica de São Paulo 

EDITAL Nº 01/2020 de 29 de outubro de 2020  

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 
EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

PROGRAMAS DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS (PEPG) - PUCSP 

A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mantida pela Fundação São Paulo, faz saber 

aos interessados que as inscrições para o Exame de Proficiência em Língua Estrangeira dos 

Programas de Estudos Pós-Graduados - PUC-SP, estarão abertas no período de 29 de outubro 

a 10 de novembro de 2020, conforme condições a seguir: 

1. PROGRAMAS E IDIOMAS 

PEPG PARTICIPANTES NÍVEL(IS) IDIOMAS 

Ciência da Religião 
Alunos, candidatos e 

outros 
Mestrado e 
Doutorado 

Alemão, Espanhol, Francês, 
Inglês e Italiano 

Ciências Sociais 
Alunos, candidatos e 

outros 
Mestrado e 
Doutorado 

Espanhol, Francês e Inglês 

Comunicação e 
Semiótica 

Alunos, candidatos e 
outros 

Mestrado e 
Doutorado 

Alemão, Espanhol, Francês, 
Inglês e Italiano 

Direito 
Alunos, candidatos e 

outros 
Mestrado e 
Doutorado 

Espanhol (somente mestrado). 
Alemão, Francês, Inglês e 

Italiano (mestrado e 
doutorado) 

Educação: 
Currículo (1) 

Alunos, candidatos e 
outros 

Mestrado e 
Doutorado 

Alemão, Espanhol, Francês, 
Inglês e Italiano 

Educação 
Matemática (1) 

Alunos, candidatos e 
outros 

Mestrado e 
Doutorado 

Espanhol, Francês, Inglês  e 
Italiano 

Educação: História, 
Política, Sociedade 

Alunos 
Mestrado e 
Doutorado 

Alemão, Espanhol, Francês, 
Inglês e Italiano 

Educação nas 
Profissões da 

Saúde 
Alunos 

Mestrado 
Profissional 

Inglês 

Educação: 
Formação de 
Formadores  

Alunos e candidatos 
Mestrado 

Profissional 
Espanhol, Francês, Inglês e 

Italiano 

Governança Global 
e Formulação de 

Políticas 
Internacionais 

Alunos e candidatos 
Mestrado 

Profissional 
Inglês 

História Alunos 
Mestrado e 
Doutorado 

Alemão, Espanhol, Francês, 
Inglês e Italiano 

Literatura e Crítica 
Literária 

Alunos, candidatos e 
outros 

Mestrado e 
Doutorado 

Espanhol, Francês e Inglês 
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Educação: 
Psicologia da 

Educação 
Alunos 

Mestrado e 
Doutorado 

Espanhol, Francês e Inglês 

Psicologia Social Alunos 
Mestrado e 
Doutorado 

Alemão, Espanhol, Francês, 
Inglês e Italiano 

Serviço Social Alunos 
Mestrado e 
Doutorado 

Espanhol, Francês, Inglês e 
Italiano 

Tecnologias da 
Inteligência e 

Design Digital (2) 
Alunos 

Mestrado e 
Doutorado 

Espanhol (2), Francês, Inglês e 
Italiano 

Observações: 

(1) Os alunos do PROGRAMA de EDUCAÇÃO: CURRÍCULO e de EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
deverão, necessariamente, fazer a prova de Inglês no Doutorado, como segunda língua, caso não 
tenham optado por esse idioma no Mestrado;  

(2) Os alunos do PROGRAMA de TECNOLOGIAS DA INTELIGÊNCIA E DESIGN DIGITAL poderão 

optar, excepcionalmente, por Espanhol, mas, devem obter autorização prévia emitida pela 

Coordenação do PEPG. 

2. CALENDÁRIO 

ATIVIDADE DATA/HORÁRIO SITE / E-MAIL 

Inscrições 29 de outubro de 2020 a 
10 de novembro 2020. 

http://www.nucvest.com.br 

Prova de Inglês 18 de novembro de 2020, 
das 14h às 15h30. 

As provas serão online.  O link da prova 
será encaminhado por e-mail.              

Informações adicionais serão divulgadas no 
site   www.nucvest.com.br 

Prova de Espanhol 18 de novembro de 2020, 
das 16h30 às 18h. 

Prova de Francês 19 de novembro de 
2020, das 14h às 15h30. 

Prova de Italiano 19 de novembro de 2020,  
das 16h30 às 18h. 

Prova de Alemão 20 de novembro de 2020,  
das 14h às 15h30. 

Resultados 07 de dezembro de 2020. http://www.nucvest.com.br 

Interposição de 
Recurso 

8 e 9  de dezembro de 
2020. Por e-mail: concursos@fundasp.org.br 

Resposta ao 
Recurso 

16 de dezembro de 2020. Por e-mail: concursos@fundasp.org.br 
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3. DOS PROCEDIMENTOS PARA EFETUAR A INSCRIÇÃO 

3.1 As inscrições para o processo de proficiência deverão ser efetuadas no período de 29 de 

outubro a 10 de novembro de 2020, exclusivamente pela internet, por meio do site 

http://www.nucvest.com.br, no link  “Proficiência em Línguas”, “Pós-Graduação”, 

mediante o preenchimento da ficha de inscrição e o pagamento da taxa de inscrição.  

3.2 A taxa de inscrição, no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), deverá ser paga até o dia 

10/11/2020, último dia de inscrição, por meio de: 

 a) Cartão de crédito ou débito, nas bandeiras Visa ou Mastercard; ou, 

 b)  Boleto bancário, emitido no ato da inscrição, impreterivelmente, até a data de 

vencimento nele impressa. Não serão concedidas dilações do prazo de vencimento do 

boleto bancário. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado em qualquer 

agência bancária, ou ainda por meio eletrônico (internet banking). 

3.3 Na hipótese de desistência de participação na prova, por parte candidato, não haverá, sob 

hipótese alguma, a devolução do pagamento da taxa. 

3.4 Os candidatos deverão consultar a situação da inscrição no site 

http://www.nucvest.com.br, no “Portal de Inscrições”, 48h após o pagamento da mesma, 

para confirmar se a inscrição e o pagamento foram devidamente recebidos. Caso constate 

algum problema, deverão contatar o atendimento do NUCVEST, pelo whatsapp (11) 

3124.5797, 3124.5792 e 3124.5694 ou pelo e-mail concursos@fundasp.org.br. 

3.5 Ao efetuar a inscrição, o participante expressa a sua concordância com as normas previstas 

neste Edital, bem como, com as demais normas internas da Universidade disponíveis no 

site www.pucsp.br. 

4. CASOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - PCDs 

O candidato com necessidades especiais deve entrar em contato com o Nucvest - Núcleo 

de Vestibulares e Concursos da Fundação São Paulo, de 29 de outubro a 10 de novembro 

de 2020, e especificar as suas necessidades na ficha de inscrição, a fim de obter 

atendimento especializado na realização do exame. É necessário também enviar cópia de 

laudo médico atualizado, no período de inscrição, para o e-mail: 
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atendimentoespecial@fundasp.org.br, identificando o processo seletivo, nome e o idioma 

escolhido.   

5. DAS DATAS E HORÁRIOS DA PROVA ONLINE  

5.1. Os exames de proficiência ocorrerão nas seguintes datas e horários: 

IDIOMAS DATA HORÁRIO NATUREZA 
DA PROVA 

Inglês 18 de novembro de 2020, 
quarta-feira. 14h00 às 15h30 Escrita 

Espanhol 18 de novembro de 2020,  
quarta-feira. 16h30 às 18h00 Escrita 

Francês 19 de novembro de 2020, 
quinta-feira. 14h00 às 15h30 Escrita 

Italiano 19 de novembro de 2020, 
quinta-feira.  16h30 às 18h00 Escrita 

Alemão 20 de novembro de 2020, 
sexta-feira-feira. 14h00 às 15h30 Escrita 

 

5.2 Os candidatos e alunos dos programas listados no item 1, deste edital, realizarão o Exame 

de Proficiência, remotamente. 

5.3 As informações sobre acesso ao ambiente remoto serão disponibilizadas no site do 

NUCVEST http://www.nucvest.com.br 

5.4  Aos horários determinados neste Edital se aplica a hora oficial de Brasília.  

 

6. NATUREZA DA PROVA 

6.1  A prova escrita constará de texto(s) em língua estrangeira, extraído(s) de revistas, jornais, 

livros, sites e/ou publicações específicas, sobre temas de repercussão na atualidade. 

6.2 O objetivo da prova é verificar a competência de leitura e compreensão de textos, por meio 

de questões gerais e específicas. 

6.3 A prova terá duração de 1h30 (uma hora e trinta minutos). 
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7 . CONDIÇÕES PARA REALIZAR A PROVA 

7.1 Para a realização da prova online, conforme calendário do Edital, o candidato deve acessar 

a plataforma, no mínimo, com 05 minutos de antecedência do início da prova, tendo realizado 

o pré-teste para verificar a compatibilidade do seu equipamento com a plataforma. 

7.2 Requisitos Técnicos para a Realização da Prova Online: É de exclusiva responsabilidade do 

candidato  dispor de local adequado e dispositivo eletrônico devidamente configurado para 

acesso à internet e ao ambiente da plataforma onde ocorrerá a prova.  

7.3 O candidato deverá certificar-se quanto às especificações de hardware, software e 

equipamentos e realizar os testes de compatibilidade com a plataforma de forma antecipada. 

As condições mínimas necessárias para acesso a plataforma digital de realização da prova 

online são: 

a) Tipo de máquina: Desktop ou laptop/notebook; 

b) Sistema operacional: Windows 7, 8, 8.1 e 10; 

c) Browser homologado: Google Chrome ou Mozilla Firefox; 

d) Memória RAM livre, mínimo 500Mb; 

e) Internet, mínimo 10 MB de conexão, preferencialmente via cabo; 

f) Teclado Português (Brasil ABNT ou ABNT 2); 

g) Webcam devidamente ativada no computador e com a imagem livre de obstáculos, 

para captura das imagens do candidato; 

h) Microfone. 

IMPORTANTE: Recomendamos, fortemente, que os candidatos realizem pré-teste para 

validação dos dados de acesso à plataforma que será realizada a prova online, para verificar a 

compatibilidade com o sistema e o correto funcionamento da câmera/webcam e microfone. 

Este pré-teste visa identificar possíveis problemas (bloqueio de download pelo antivirus, etc.) 

no funcionamento de algum dos equipamentos dos candidatos e promover a solução ao 

problema antecipadamente, para o perfeito funcionamento no dia da prova. 

 

7.4 Sobre o acesso à plataforma, para realizar o pré-teste serão disponbilizadas informações 

adicionais na página do NUCVEST.  

7.5 Não haverá prorrogação do horário da prova. 
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7.6. A prova escrita será realizada individualmente, sendo permitido o uso de dicionário 

impresso. Não será autorizado o uso de dicionários eletrônicos de quaisquer espécies. Também 

não será autorizado, durante a realização da prova, o uso de canetas tradutoras, Internet, 

celular, computador e outros equipamentos de tradução automática. 

7.7. É necessário que eletrônicos, como aparelhos celulares, tablets, pagers ou similares sejam 

desligados. O uso de qualquer equipamento eletrônico poderá causar a desclassificação do 

candidato; 

7.8 Não é permitida a vista ou revisão da prova. 

7.9. O acesso à plataforma é obrigatório na data e horário da prova de língua estrangeira 

escolhida pelo participante, de acordo com as normas definidas por este Edital. Não haverá 2ª 

chamada, prova substitutiva ou vista de prova. 

7.10 Poderá ser desclassificado, o candidato que incorrer nas seguintes condutas: a) Usar de 

meio fraudulento, ou meio ilícito de auxílio na realização da prova; b) Não comparecer à prova, 

qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará em sua 

eliminação; c) Apresentar identificação duvidosa; e) Não aceitar as regras dispostas neste 

Edital. 

7.11 A PUC-SP não se responsabilizará por falhas de ordem técnica dos computadores ou de 

conexão de Internet do candidato, exemplificativamente: falhas de comunicação ou 

congestionamento das linhas, bem como por quaisquer outros fatores que impossibilitem a 

realização das provas online.  

7.12 O(a) candidato(a) autoriza que suas imagens sejam gravadas e armazenadas para fins de 

monitoramento durante a prova, e para posterior consulta da PUC-SP, para averiguação da 

legitimidade do processo.  

7.13 O(a) candidato(a) autoriza o tratamento de seus dados pessoais pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, mantida pela Fundação São Paulo, para fins da realização 

deste Exame de Proficiência, em conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 

2018).  

8. ARREDONDAMENTO DE NOTA 

8.1. O arredondamento será aplicado na nota final, a partir dos seguintes critérios: 



 

7/8 
 

Pontificia Universiade Católica de São Paulo 

EDITAL Nº 01/2020 de 29 de outubro de 2020  

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 
EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

PROGRAMAS DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS (PEPG) - PUCSP 

 Se a parte decimal for menor que 0,24, o sistema arredonda a parte decimal para zero. 

Exemplo: se a nota for 6.20, o sistema arredonda para 6.0; 

 Se a parte decimal for entre 0,25 e 0,74, o sistema arredonda a parte decimal para 0,5. 

Exemplo: se a nota for 6.35, o sistema arredonda para 6,5; 

 Se a parte decimal for igual ou maior a 0.75, o sistema arredonda a nota para cima. 

Exemplo: se a nota for 6.75, o sistema arredonda para 7.0. 

9. NOTA PARA APROVAÇÃO 

A nota para aprovação no Exame de Proficiência em Língua Estrangeira deverá ser igual ou 

superior a 7,0 (sete). 

 

10. RESULTADOS 

Os nomes dos candidatos aprovados serão divulgados nas Secretarias dos Programas de 

Estudos Pós-Graduados da PUC-SP, no dia 07 de dezembro de 2020, a partir das 17h00. No 

endereço http://www.nucvest.com.br serão divulgados apenas os nomes dos alunos e dos 

candidatos aprovados. Todos os participantes poderão imprimir o boletim de desempenho. 

11. VALIDADE DO EXAME 

O Exame tem validade por 02 (dois) anos consecutivos, portanto, até o final do 2º semestre de 

2022. 

 

12. RECURSOS E RESPOSTAS 

12.1 Os recursos poderão ser encaminhados nos dias 08 e 09 de dezembro de 2020, para o 

NUCVEST, pelo email: concursos@fundasp.org.br, constando: i) nome completo do candidato; 

ii) número do RG; iii) identificação do Programa de Estudos Pós-Graduados; iv) questionamento 

do recurso; v) assinatura e vi) data. 

12.2 A análise e avaliação serão realizadas pelo NUCVEST- Núcleo de Vestibulares e Concursos e 

pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, que constituem as últimas instâncias para recurso, sendo 

soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberá novo recurso. 
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12.3  A resposta ao recurso será divulgada no dia 16 de dezembro de 2020, até 18h00, por e-

mail.  

13. CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos pelo NUCVEST - Núcleo de Vestibulares e Concursos, em 

parceria com a Consultoria Jurídica da Fundação São Paulo e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

da PUC-SP. 

 

São Paulo, 29 de outubro de 2020. 
 
 
 
 

Profa. Dra. Maria Amalia Pie Abib Andery 

Reitora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo -  PUCSP 

 


