Procedimento para inscrição
Para realizar a inscrição nos exames de Proficiência em língua italiana do Instituto Italiano
de Cultura de São Paulo, é necessário enviar ao e-mail esami.iicsanpaolo@esteri.it os
seguintes documentos:
1. Ficha de inscrição (disponível no site
https://iicsanpaolo.esteri.it/iic_sanpaolo/pt/imparare-italiano/esami-di-proficiencia/modalitad-iscrizione) devidamente preenchida, datada e assinada;
2. Cópia (frente e verso) de um documento de identidade com foto dentro da validade;
3. EDITAL publicado pela Universidade, Faculdade ou Instituição universitária onde o
candidato pretende realizar o programa de Pós-Graduação. Esse documento indica qual é
o tipo de exame (modalidade) que deverá ser realizado e fornece informações sobre a
pontuação mínima que o candidato deverá obter;
4. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição.
Todos os documentos relativos à inscrição deverão ser transformados em arquivo PDF ou
JPEG e o peso total não poderá exceder, na totalidade, 5MB.

Taxas de inscrição
Exame de Proficiência Stricto Sensu

R$ 200,00

Exame de Proficiência Lato Sensu

R$ 380,00

O pagamento deverá ser efetuado diretamente nos caixas das agências bancárias do
Banco Bradesco, através de depósito bancário, indicando o nome completo ou o CPF do
candidato, na seguinte conta corrente:

Instituto Italiano de Cultura
CNPJ 20.159.867/0001-00
Banco: BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 0614-9 Higienópolis – Urbana São Paulo
Conta Corrente: 1945-3

Taxas adicionais - Florianópolis
Os candidatos que pretendem realizar os exames na UFSC, em Florianópolis, além do
pagamento da respectiva taxa de inscrição, deverão efetuar o pagamento de uma taxa
adicional, no valor de R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais), que servirá para cobrir os custos

de gestão dos exames e o envio das provas, através dos Correios (SEDEX), ao Istituto
Italiano di Cultura de São Paulo para serem corrigidas. O pagamento dessa taxa adicional
deverá ser efetuado exclusivamente através de uma GRU (Guia de Recolhimento da
União), que deve ser solicitada pelo e-mail llesec@cce.ufsc.br e que terá como data de
vencimento a mesma data da realização da prova. No dia do exame, o comprovante de
pagamento será solicitado pelo professor aplicador da prova.

