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 80 provas referentes ao exame extraordinário de aproveitamento de
disciplinas de Inglês Instrumental.
1)

O exame ocorrerá na data de 01 de Junho de 2015, nas salas Drummond e Hassis
(UFSC, Centro de Comunicação e Expressão, Bloco B – Térreo), das 8h30 às 11h. Na
data da prova, os nomes dos/as alunos/as estarão fixados na porta da sala onde estes
deverão realizar a prova;

2)

Para se inscrever, o/a aluno/a deve enviar uma cópia do Histórico de notas da
graduação, entre os dias 06 e 13 de Maio de 2015 para o e-mail
pedrorieger.lle@gmail.com expressando, obrigatoriamente, no Assunto da
mensagem
‘‘INSCRIÇÃO
PARA
EXAME
EXTRAORDINÁRIO
DE
APROVEITAMENTO DE DISCIPLINA’’; a coordenação não se responsabiliza por
inscrições que não venham a ser deferidas por não descreverem o assunto da
mensagem no ato de envio;

3)

A lista contendo as inscrições deferidas será publicada na página do departamento de
língua e literatura estrangeiras até o dia 22 de Maio de 2015. Havendo mais
candidatos/as inscritos/as que o número de vagas ofertadas, serão homologadas as
inscrições daqueles/as que tiverem os maiores índices de aproveitamento acadêmico
(IAA);

4)

Cada aluno/a pode validar até duas disciplinas, dentre as quais LLE5001, LLE5101 e
LLE5105 correspondem às questões de 1 a 10; e as disciplinas LLE5002, LLE5102 e
LLE5106 correspondem às questões de 11 a 20. Somente serão corrigidas as questões
de 11 a 20 de alunos/as que tenham atingido a nota mínima de 60% na primeira
parte da prova;

5)

Cada questão será composta por no máximo 06 (seis) itens, dos quais pelo menos um
deverá ser assinalado. A resposta de cada questão deverá ser expressa em um
resultado que compreenda o somatório dos itens considerados corretos, levando-se
em consideração o enunciado da questão;

6)

O resultado final será divulgado na página do Departamento de Língua e Literatura
Estrangeiras na data estimada de 17 de Junho de 2015.

7)

Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Coordenadoria de Área do Inglês.
Coordenação de Área – Letras Inglês
Florianópolis, 17 de Abril de 2015.

