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EDITAL SUPLEMENTAR Nº 01 DO EDITAL Nº 01/2021
1ª EDIÇÃO DO EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS E
ADICIONAIS DO ANO DE 2021
AGOSTO/2021 - MODALIDADE ONLINE

ABERTURA DA 2ª CHAMADA DAS INSCRIÇÕES
O Instituto de Linguagens da Universidade Federal de Mato Grosso, por meio da Coordenação do
Exame de Proficiência, no uso de suas atribuições, torna público o Edital Suplementar nº 01, do
Edital nº 01/2021, que rege o processo de realização do EXAME DE PROFICIÊNCIA EM
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS E ADICIONAIS - UFMT, a ser aplicado pela Universidade
Federal de Mato Grosso, em modalidade remota, por meio da plataforma digital Moddle, nos
dias 28 (sábado) e 29 (domingo) de agosto de 2021, no período matutino, em atendimento às
exigências dos Programas de Pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), para a abertura
da 2ª Chamada das Inscrições, nos termos do que determina o item 4 do Edital 01/2021,
considerando a remanescência de vagas da 1ª chamada.
Período de inscrição: das 12 horas do dia 02 de agosto de 2021 (segunda-feira) até às 12 horas do
dia 06 de agosto de 2021 (sexta-feira).
Público alvo: comunidade acadêmica da UFMT e externa.
Total de vagas disponibilizadas: 378 vagas
1.1
Procedimentos e taxa
a)
As inscrições poderão ser realizadas por meio de formulário eletrônico disponível no sítio
eletrônico da Fundação Uniselva:
https://web.fundacaouniselva.org.br/cursos/proficiencia/2021.aspx
b)
Após o preenchimento do formulário, será gerado o boleto bancário, destinado ao
pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) para cada
prova/área/idioma. A opção pela realização de mais de uma prova deverá ser registrada no
mesmo formulário, para que seja gerado um boleto único totalizando as opções de provas
selecionadas pelo candidato, nos termos do que é indicado na alínea “d” do item 2.1 do edital
01/2021 - https://web.fundacaouniselva.org.br/cursos/proficiencia/2021_1/edital_01_2021.pdf .
c)
A taxa deverá ser paga até a data de vencimento. O não pagamento implicará no
cancelamento automático da solicitação de inscrição.

d)
ATENÇÃO! Ao preencher a ficha de inscrição, o candidato deverá digitar seu nome
completo, devidamente acentuado e sem abreviaturas, uma vez que esses dados serão
utilizados para a confecção dos certificados digitais.
e)
Em caso de problemas técnicos no processo de inscrição e dificuldades para a emissão do
boleto, o candidato deverá entrar em contato imediatamente com a Fundação Uniselva pelo
endereço eletrônico npd@uniselva.org.br e/ou telefone (65) 3318-9800.
f)
A emissão de segunda via de boleto (apenas para candidatos já inscritos no prazo
mencionado) somente ocorrerá até a data limite da 2ª chamada (06/08/2021). Não haverá
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encaminhamento de boletos, deferimento de inscrição ou outras providências fora dos
prazos estipulados neste Edital Suplementar.
g)
Os candidatos estrangeiros provenientes de Edital de Cooperação Internacional ou outro
Programa
devem
proceder conforme
o item 3.9 do Edital
01/2021 https://web.fundacaouniselva.org.br/cursos/proficiencia/2021_1/edital_01_2021.pdf .
h)
O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição somente será devolvido em caso de
cancelamento da prova. Nesse caso, a devolução será de apenas 80% do valor, devido às despesas
bancárias e custo de emissão do boleto.
i)
O não comparecimento do candidato à prova não justificará a devolução da taxa.
j)
Não é possível o aproveitamento de valor de inscrição de prova não realizada para provas
posteriores, nem transferência de valor de inscrição para outra área, idioma ou outro candidato.
k)
Não serão validados, para efetivação das inscrições, boletos pagos fora da data de
vencimento.
l)
Em caso de pagamento fora da data do vencimento, o candidato poderá realizar a
solicitação de devolução de apenas 80% do valor, devido às despesas bancárias e custo de emissão
do boleto. Somente nessa situação poderá ser considerada a devolução.
Mantendo-se inalterados os demais itens do edital nº 01/2021 do Exame de Proficiência em
Línguas estrangeiras e adicionais, aos quais orientamos a todos os candidatos que se inscreverem
na 2ª Chamada, para que procedam à leitura completa do edital, através do link
https://web.fundacaouniselva.org.br/cursos/proficiencia/2021_1/edital_01_2021.pdf

Cuiabá, 28 de julho de 2021.
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