SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Centro de Comunicação e Expressão
Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras
EDITAL DE EXAME EXTRAORDINÁRIO DE APROVEITAMENTO DE DISCIPLINA –
INGLÊS INSTRUMENTAL
A Coordenadoria de Área do curso de Letras Inglês, no uso de suas atribuições, publica o
edital para realização de 55 provas referentes ao exame extraordinário de aproveitamento de
disciplinas de Inglês Instrumental.
1.

O exame ocorrerá no sábado, na data de 21 de maio de 2016, no LabUFSC – térreo
da BU. Na data da prova, é obrigatória a apresentação de um documento oficial com
foto para conferência das informações do/a estudante;

2.

A prova inicia às 09h00min e fecha às 11h00min. É imprescindível que os/as
estudantes se apresentem no local da prova com 30 minutos de antecedência;

3.

As inscrições se iniciam no dia 18 de abril às 08h00min e serão realizadas através da
plataforma
Moodle
Provas
pelo
endereço:
https://moodle.ufsc.br/course/search.php?search=Exame+de+Ingl%C3%AAs+Instrumental.
Ao
entrar no ambiente virtual o/a estudante fará sua auto-inscrição na disciplina de
Inglês Instrumental;

4.

Em razão de as vagas para inscrição e realização da prova serem limitadas, o sistema
aceitará as inscrições até que todas as vagas sejam preenchidas;

5.

A Prova 1 é correspondente a disciplina de Inglês Instrumental I e,
consequentemente, aos códigos: LLE5001, LLE5101 e LLE 5105; a Prova 2 é
correspondente a disciplina de Inglês Instrumental II e, consequentemente, aos
códigos: LLE5002, LLE5102 e LLE5106;

6.

Para aqueles/as que já realizaram e validaram a disciplina Inglês Instrumental I, é
possível realizar apenas a prova de Inglês Instrumental II, uma vez que ambas
provas se encontram no mesmo ambiente virtual;

7.

O resultado final de cada Exame é exibido automaticamente após o término da
prova, no sistema Moodle;

8.

O resultado oficial do Exame ficará disponível para acesso das secretarias de cada
curso na página do DLLE no item: “COMUNICADO”, no prazo de até uma semana
após a realização do Exame;

9.

Os alunos terão suas inscrições automaticamente revogadas quando novo processo
de inscrição for aberto;

10. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Coordenadoria de Área do Inglês.
Coordenação de Área – Letras Inglês
Florianópolis, 11 de abril de 2016.

