
EDITAL CONJUNTO PRPGP-SAI Nº 01 DE 18 DE MAIO DE 2022
PROCESSO SELETIVO PARA REALIZAÇÃO DO TESTE DE PROFICIÊNCIA

LÍNGUA INGLESA - TOEFL ITP

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PRPGP) e a Secretaria de Assuntos Internacionais (SAI),
da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), tornam público o Edital Conjunto nº 01/2022, que
trata da seleção de candidatos da comunidade acadêmica para a realização dos testes de proficiência
em língua inglesa, TOEFL-ITP.

1. CRONOGRAMA
Etapa Data
Publicação do edital 18 de maio de 2022
Período de inscrições 18 de maio a 10 de junho de 2022
Período de análise das inscrições de 13 a 15 de junho de 2022
Listagem preliminar das inscrições homologadas até 20 de junho de 2022
Prazo para solicitação de reconsideração até 22 de junho de 2022
Resultado da reconsideração até 24 de junho de 2022
Realização do sorteio (se cabível) 24 de junho de 2022
Listagem final das inscrições homologadas 24 de junho de 2022
Divulgação do local das provas 24 de junho de 2022
Curso preparatório para o TOEFL-ITP a partir de 01 de julho de 2022
Aplicação das provas 30 de julho de 2022
Divulgação do resultado até 10 de agosto de 2022

2. OBJETIVO
O presente edital tem o objetivo de selecionar alunos de graduação, mestrandos, doutorandos, pós-
doutorandos e docentes da UFSM, candidatos a bolsas no exterior ou que necessitem comprovação de
proficiência para atividades no exterior, para a realização do exame de proficiência em língua inglesa,
TOEFL-ITP.

3. OFERTA
3.1. Serão aplicados 100 exames TOEFL-ITP.
3.2. Caso o número de inscritos habilitados (com inscrição homologada) seja menor que o número
de vagas ofertadas, os testes restantes serão realocados no próximo período de aplicação, ainda a definir.
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3.3. Caso o número de inscritos habilitados (com inscrição homologada) seja maior que o número
de vagas ofertadas, será realizado sorteio, através da aleatorização em programa Excel.
3.3.1. Procedimentos para a realização do sorteio:
a) sorteio será conduzido por 1 (um) T.A.E. da PRPGP/UFSM e 1 (um) T.A.E. da SAI/UFSM, sob a
supervisão dos signatários do presente edital;
b) procedimento será feito às cegas, atribuindo-se um código a cada candidato que tiver sua inscrição
homologada;
c) primeiramente, os códigos correspondentes aos candidatos homologados serão listados em planilha
do programa Excel;
d) o comando ‘ALEATÓRIOENTRE (inferior; superior)’ do programa Excel será realizado, sendo que
‘inferior’ corresponde ao primeiro da listagem (1) e ‘superior’ o último da listagem na planilha (número
total de inscrições homologadas). O referido comando será procedido uma única vez;
e) com este comando, um número aleatório será atribuído para cada código/candidato;
f) os códigos/candidatos que receberem os 100 primeiros números (correspondente ao número de vagas
ofertadas) decorrente da lista aleatória estarão aptos para a realização do exame.
3.4. Informações específicas acerca da realização do sorteio, se necessário, serão divulgadas
juntamente com a listagem preliminar das inscrições homologadas.

4. REQUISITOS
4.1. Podem se candidatar alunos de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, regularmente
matriculados nos cursos de Graduação ou Pós-graduação da UFSM, e docentes da Instituição que
comprovem necessidade da apresentação da proficiência para atividades no exterior.
4.2. Realizar o curso preparatório que será disponibilizado a partir do dia 01 de julho de 2022 aos
candidatos homologados.
4.2.1. O curso preparatório será gratuito aos candidatos.
4.2.2. Todas as informações sobre o curso preparatório serão enviadas diretamente ao e-mail
cadastrado pelo candidato na ficha de inscrição.

5. INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições ocorrerão exclusivamente através do e-mail provas.toefl@ufsm.br, contendo,
em anexo, toda a documentação exigida no item 6.1 ou 6.2, conforme enquadramento do candidato.
5.2. O e-mail deverá ter como assunto “Inscrição TOEFL-ITP - Edital 01/2022” e no corpo do e-
mail necessita constar o nome do candidato.



6. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
6.1. Alunos de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado
6.1.1. Ficha de inscrição (anexo I);
6.1.2. Comprovante de matrícula ativa em Graduação ou Programa de Pós-graduação da UFSM;
6.1.3. Autodeclaração de proficiência em língua inglesa assinada pelo candidato, comprovando que
o mesmo possui conhecimento e prática na língua (anexo II) e/ou resultado de teste de proficiência
realizado a partir do ano de 2017;
6.1.4. Declaração assinada pelo candidato, pelo orientador e pelo coordenador do curso de Graduação
ou do PPG, atestando que o aluno está em fase de trâmites para a realização de mobilidade para o
exterior ou atestando que o mesmo é potencial candidato a concorrer a bolsa de mobilidade no exterior,
conforme anexo III.
6.2. Docentes
6.2.1. Ficha de inscrição (anexo I);
6.2.2. Autodeclaração de proficiência em língua inglesa assinada pelo candidato, comprovando que
o mesmo possui conhecimento e prática na língua inglesa (anexo III) e/ou resultado de teste de
proficiência realizado a partir do ano de 2017;
6.2.3. Declaração da necessidade da apresentação da proficiência para atividades no exterior.

7. REALIZAÇÃO DAS PROVAS
7.1. As provas serão realizadas no dia 30 de julho de 2022, às 09h.
7.2. O local das provas será divulgado até o dia 24 de junho de 2022 nos sites da PRPGP e da SAI.

8. RESULTADO
8.1. O resultado será divulgado até o dia 10 de agosto de 2022 nos sites da PRPGP e da SAI.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. Caso o candidato selecionado não compareça no dia da aplicação da prova, o mesmo não terá
o direito de realizar a prova no próximo período de aplicação.
9.2. Inscrições feitas de forma errônea ou com documentação incompleta não serão homologadas.
9.3. Dúvidas ou esclarecimentos sobre o Edital podem ser encaminhadas ao e-mail
provas.toefl@ufsm.br.
9.4. A divulgação das inscrições homologadas e da realização do sorteio, se cabível, será feita nos
sites da PRPGP e da SAI.

Profª. Cristina Wayne NogueiraPró-Reitora de Pós-graduação e Pesquisa (PRPGP)Universidade Federal de Santa Maria
Prof. Paulo Bayard Dias GonçalvesSecretaria de Assuntos Internacionais (SAI)Universidade Federal de Santa Maria



ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome: __________________________________________________________________________
Data de nascimento: ____ / ____ / _______
CPF: ___________________________________________________________________________
Número de matrícula/SIAPE: ________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________________
Telefone: ________________________________________________________________________

Orientador: ______________________________________________________________________
Programa de Pós-graduação: ________________________________________________________

Provável instituição de destino: ______________________________________________________

_______________________________________________
Local

___ / ___ / _____
Data

_______________________________________________
Assinatura



ANEXO II

AUTODECLARAÇÃO DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA

Declaro, para os devidos fins, que possuo proficiência em língua inglesa, uma vez que realizei
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(explicitar cursos ou capacitações em inglês já realizados, mobilidade feita para o exterior ou atividades que trouxeram
suporte ao aprendizado da língua)

_______________________________________________
Local

___ / ___ / _____
Data

_______________________________________________
Assinatura do candidato



ANEXO III

DECLARAÇÃO DO DISCENTE, DO SEU ORIENTADOR E DO RESPECTIVO
COORDENADOR DO CURSO OU DO PPG

Eu _________________________________________________, SIAPE n° ___________________,
orientador do aluno __________________________________________________, matrícula
_____________________, declaro ciência de que o referido candidato possui pretensão de realizar
mobilidade acadêmica no exterior, na Instituição
________________________________________________________________________________
__________________________________________, sob a Coorientação do(a) _________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
(caso o candidato ainda não tenha definido, inserir ‘a definir’ nas linhas acima)

_______________________________________________
Local

___ / ___ / _____
Data

_______________________________________________
Assinatura DISCENTE

_______________________________________________
Assinatura ORIENTADOR

_______________________________________________
Assinatura COORDENADOR DO CURSO/PPG
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